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 જાન્યઆુરીમ ાં WPI ફુગ વો છ મ સની નીચી સ ટીએ, 2.84% 

જાન્યઆુયીભ ાં ળ કબ જીની કકિંભત ઊંચી યશલે  છત ાં ખ દ્ય 

દ થોની કકિંભતભ ાં ઘટ ડ નોંધ ત ાં શરવેર પ્ર ઇવ ઇન્ડેક્વ 

(WPI) છ ભકશન ન  તળમે 2.84 ટક ની વ ટીએ શોંચ્મ 
શત, જે કડવેમ્ફય, 2017ભ ાં ફુગ લ 3.58 ટક ન  સ્તયે અને 

જાન્યઆુયી, 2017ભ ાં 4.26 ટક ન  સ્તયે શત. જાન્યઆુયીભ ાં 
WPI ફુગ લ 2.84 ટક ન  છ ભકશન ન  વોથી નીચર  સ્તયે 

શોંચ્મ શત. અગ ઉ જુર ઇભ ાં ફુગ લ 1.88 ટક ની નીચી 
વ ટીએ શોંચ્મ શત. જાન્યઆુયીભ ાં ખ દ્ય દ થોની કકિંભત 
ધીભી ડીને કડવેમ્ફય, 2017ન  4.72 ટક થી ઘટીને ત્રણ ટક  
શત. જાન્યઆુયીભ ાં ળ કબ જીન ફુગ લ શલ- લ ર્િક ફુગ લ 
અગ ઉન  ભકશન ન  56.46 ટક ની તરુન એ 40.77 ટક  શત. 
જકે જાન્યઆુયીભ ાં ડુાંગીની કકિંભતભ ાં 193.89 ટક ન લધ ય 
નોંધ મ શત. જકે દ ની કકિંભતભ ાં 30.43 ટક ન ઘટ ડ 
નોંધ મ શત, એ જ યીતે જાન્યઆુયીભ ાં ઘઉં અને અન્મ 

અન જની કકિંભત અનકુ્રભે 6.94 ટક  અને 1.98 ટક  ઘટી શતી. 
પ્રટીનયકુ્ત ચીજલસ્તઓુ જેલી કે ઈંડ ાં, ભ ાંવ અને ભ છીની 
કકિંભત 0.37 ટક  ઘટી શતી, જ્મ યે પની કકિંભતભ ાં 8.49 

ટક ન લધ ય નોંધ મ શત. 

 

 સરક રેGDP, IIP મ ટેઆધ ર વર્ષ બદÃy&> 

વયક યે GDP અને IIPન  આંકડ ની ગણતયી ભ ટે આધ ય લષ 
ફદરીને 2017-18 કયુું છે, જ્મ યે કયટેર ફુગ લ નુાં લષસધુ યીને 

2018 કયુું શત ુાં. ભાંત્ર રમે 2018-19ન  લષ ભ ટે ગ્રવ ડભેસ્સ્ટક 

પ્રડક્ટવ (GDP), ઇન્ડેક્વ ઓપ ઇન્ડસ્સ્િમર પ્રડક્ળન (IIP) અને 

કન્ઝયભુ પ્ર ઇવ ઇન્ડેક્વ (CPI) ભ ટે આધ ય લષસધુ યલ ની 
દયખ સ્ત કયી શતી, જેથી દેળન  ફદર મેર  અથષતાંત્રન  
ર્વન કયમની અવય એભ ાં દેખ ઈ ળકે. સ્ટેસ્સ્ટક્વ ભાંત્ર રમે GDP 

અને IIP ભ ટે આધ ય લષ 2017-18ય ખલ ની દયખ સ્ત કયી 
શતી, જ્મ યે CPI ભ ટે 2018 ય ખલ ની યજૂઆત કયી શતી. નલ  
ન ણ કીમ લષન  પ્ર યાંબે એર્પ્રરભ ાં સ્ટેસ્સ્ટકર ર્વસ્ટભભ ાં સધુ ય 
કયલ  ભ ટે ર્લર્લધ ગર ાં રેલ ભ ાં આવ્મ  છે. ફજેટ 2018-

19ભ ાં MOSPI ભ ટે રૂ. 4,859 કયડ પ લ મ  છે. 

 જેટ એરવેઝન  રરણ મ નબળ  રહ્ય  
જેટ એયલેઝન  કયણ ભ ખય ફ યહ્ય  છે. જકે કયણ ભ ફ દ 

કાંનીએ કયેર  કૉન્પયન્વ કરભ ાં ગ્રથ ય બયવ મથ લત 

ય ખ્મ છે. આ ર્ત્રભ ર્વકન  પ્રદળષન ય લ ત કયત ાં ભૅનેજભેન્ટે 

કહ્ુાં શત ુાં કે િ કપક ગ્રથભ ાં 13.4 ટક  અને ેવેન્જય ગ્રથભ ાં 14 

ટક ન ઉછ  જલ  ભળ્મ છે. 

  

  hilmi> TiTi AT)lni[  rieT eÆy& 14m)  f[b\&air) Y)  S$ Yyi[ C[; j[ tir)K 

28m)  f[b\&air) ni> ri[j b>F YS[. j[ ri[kiNkiri[ pis[ r[ki[<D D[T m&jb TiTi 

AT)lni S[s< hS[; fkt t[ j ri[kiNkiri[ ai rieT EÆy&mi> Big le Sk[ C[.  

vF& jiNkir) miT[ Head Office pr s>pk< krvi (vn>t) 



 

 

 

 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10,618.40 an[ n)cimi> 10,434.05 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10,650 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[ 

10,150 n)c[ close aipti 98,00 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

24,350 n>& mjb&t support C[ GTiD[ ai sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> jyi s&F) 26,050 upr close nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) 

ji[vi mL[ n)cimi> 25,000 n)c[ close aipti 24,444 ni[ Biv aiv) Sk[. 

  

NIFTY WEEKLY CHART BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  :-  468 n& mjb&t resistance C[ ai 

l[vl pr close aip[ ti[ 482 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ GTiD[ 

439 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. 

 

 

CRUDE OIL :-  3972 upr Kr)d) krv) 

3736 ni[ sl riKvi[ uprmi> 4200 Y) 4600 ni[ Biv 

aiv) Sk[.  

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 37,650 ni sl Y) Kr)d) j kr) 

Skiy an[ uprmi> 39,100 Y) 39,600 s&F)ni[ Biv 

aiv) Sk[ uCiL[ 39,900 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  

n)cimi> 37,700 s&F) aiv) Sk[. 

 

GOLD:- uprmi> 30,900 n& mjb&t 

resistance C[ ai l[vl pr close 

aipti 31,900 Y) 32,500 s&F) 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[  64.60 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy n)cimi> 

ai mjb&t support C[ ji[ ai l[vl break kr[ ti[ 64.29 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[ an[ uprmi> 65.56 n>& mjb&t resistance C[ 

ji[ ai l[vl cross krti 65.97 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

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

Ryi s&F) uprmi> v[cvil) ji[vi mL[ an[ n)cimi> 83.30 ni[ K&bj 

mjb&t support C[. ji[ ai sl Y) Kr)d) kr) Skiy ti[ uprmi> 

87 Y) 87.67 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[ . 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : uprmi>  77.96 an[ n)cimi> 75.03 ai bn[ 

mi>Y) ki[E pN range break kr[ ti[ j nv) moment ji[vi mL[ 

nh) ti[ ai  range mi> j ji[vi mL[. 

 
EURINR CHART 

JPYINR: : 56.50 ni[ mjb&t support C[ ai sl  Y) GTiD[ 

Kr)d) kr) Skiy; uprmi> 57.76 cross krti 58.76 s&F) ni[ 

Biv ji[E Skiy an[ uprmi> 59.10 n& mhRvn>& l[vl C[ ji[ ai 

l[vl cross krti 61 s&F) ni[ Biv ji[E Skiy. 

 

 

JPYINR CHART 



 

 

 
 

Fundamental Report of  

PI Industries  

About Company 

 

ીઆઈ EºDAT^)z કૃર્-યવ મણ (શળફિવ ઈડ અને જ ાંતનુ ળક લગેયે) ય કેસ્ન્િત એક જકટર ય વ મળણક ઉકેર aipnir) કાંની છે. 

કાંનીની સ્થ ન  1946 ભ ાં કયલ ભ ાં આલી શતી અને તે છીથી કૃર્-યવ મણની જગ્મ ભ ાં ઊંડી ર્નણુત  ર્લકવ લલ ભ ાં આલી છે. 

કાંની વભગ્ર ર્લશ્વભ ાં વાંળધક કાંનીઓને CRAMS વેલ ઓ ki[ºT^ikTr m[ºy&f[±cr)>g (કસ્ટભ વાંળધન અને ઉત્ દન ક્ષભત ઓ) પ્રદ ન 

કયે છે. આ વેલ ઓભ ાં વાંળધન અને ર્લક વ વેલ ઓ, pilot/ KG અને વાંણૂષ  મે ઉત્ દન વેલ ઓ, મલૂમ ાંકન અને એગ્ર-કેર્ભકલવન  
કપલડ િ મલવ અને છેલરે લેચ ણ અને ર્લતયણ વેલ ઓન વભ લેળ થ મ છે. આ વેગભેન્ટને કાંની દ્વ ય  CSM વેગભેન્ટ તયીકે 

ઓખલ ભ ાં આલે છે અને આળયે 55% ટૉર ઈનન કશસ્વ ધય લે છે. 

ીઆઈ EºDAT^)z[ લોથી આ િસ્ટન ર્નભ ષણ કમો છે અને આ કાંનીને લતષભ ન અને નલ  hr)fi[ સ્ધ ષત્ભક ર બ યૂ  ડ ે છે. 

કાંનીએ સ્થ ર્નક ફજાયભ ાં નલ  પ્રડક્્વ રન્ચ કયલ  ભ ટે આ વાંફાંધન ઉમગ કમો છે. 

hilmi> કાંની આ ક્ષભત ઓને પ ભ ષ ભધ્મસ્થી અને પ ઈન યવ મણ જેલ   ફજાયભ ાં ર્લસ્ત યલ  ર્લચ યી યશી છે. 

 

Industries Overview: 

કૃર્-યવ મણનુાં ઉદ્યગ એક ગ્રત ન  ઉચ્ચ સ્તય દ્વ ય  લગીકૃત થમેર છે. આ ઉદ્યગ લૈર્શ્વક સ્તયે એકત્રીકયણની પ્રકક્રમ ભ ાં છે, જેભ ાં 
ટચની 6 કાંનીઓ ત્રણ લૈર્શ્વક k>pn)ai[ siY[ ભર્જr કયી યશી છે. જેભ જેભ આ કાંનીઓ ભજબતૂ થ મ છે, નલ  ઉત્ દન અને 

વેલ ઓની યજૂઆત અને લેચ ણ ભ ટે જરૂયી R&D ખચષન  ઊંચ  સ્તયને ક યણે ઉદ્યગભ ાં એન્િી અલયધ લધી યહ્ય  છે. 

ગ્રફર કાંનીઓ ભ ટે વીએવએભ ળફઝનેવ શ રભ ાં રન્ઝ  એજી, વલટગ લગેયે જેલ  કેટર ક મખુ્મ ખેર ડીઓ સધુી ભમ ષકદત છે. 

આભ ાંની ભટ  બ ગની કાંનીઓ પ ભ ષ ભધ્મસ્થીઓ, fien k[(mkls, ર્પ્રઝલેકટવ્વ અને અન્મ સ્ેર્ળમ ળરટી કેર્ભકલવ જેલી કૃર્-કેભની 
જગ્મ  ફશ યની વેલ ઓ યૂી  ડ ેછે. 

બ યતભ ાં, ઉદ્યગભ ાં ઘણ  ન ન  (અવાંગકિત કે્ષત્ર વકશત) અને કૃર્-ઇનટુ જગ્મ  (વીડ્વ, યવ મણ, ખ તય) ભ ાં ભટી કાંનીઓ છે. 

કૃર્-ય વ મળણક જગ્મ ભ ાં, અભ યી  વે આળયે 8-9 કાંનીઓ છે જેન ફજાયન 70% કશસ્વ ધય લે છે. છેલર  ઘણ  લોથી આ ઉદ્યગ 

10% + દયે વદૃ્ધિ કયી ળક્ય છે ક યણ કે કૃર્-કેર્ભકલવની ભ ગભ ાં લધ ય થમ છે. બ યતીમ ખેતીની ઉત્ દકત  શજી ણ લૈર્શ્વક 

વયેય ળથી નીચે છે અને તેથી ઉજને સધુ યલ  અને યગન  ઉત્ દનભ ાં ઘટ ડ કયલ  ભ ટે કૃર્-યવ મણન  લય ળભ ાં લધ ય 
કયલ ની જરૂય છે. દેળન  ખય કની લધતી જતી ભ ાંગ વ થે આ ટેરર્લિંડને બર્લષ્મભ ાં આ જગ્મ ભ ાં કાંનીઓને વ યી તક આલી 
જઈએ. 

Competitive analysis 

કાંનીન CSM વ્મલવ મ એ એકદભ ઉચ્ચ એન્િી અલયધ દ્વ ય  લગીકૃત કયલ ભ ાં આલે છે અને સ્કેર ર્લકવ લલ  ભ ટે ર ાંફ વભમ 

રે છે. કયણ ભે, આ વેગભેન્ટ સ્ધષકન  ન ન  વમશૂ સધુી ભમ ષકદત છે. કયણ ભ સ્લરૂે, છેલર  5-6 લોભ ાં ીઆઈ EºDAT^)z આ 

જગ્મ ભ ાં 30% ni વીએજીઆયે ર્લક વ  મ્મ [ છે. કાંની ણ research કયલ  અને અન્મ ઉત્ દન વેલ ઓ યૂી  ડલ  ભ ટે વસ્ત 
અને વ યી ગણુલત્ત લ ળાં ભ નલળક્ક્તન વ ભ ન્મ ”Low Cost” ન ર બ ધય લે છે. 

તેની તરુન ભ ાં, સ્થ ર્નક એગ્ર-કેર્ભકલવ ફજાય વ ભ ન્મ ઉત્ દન ભ ટે બ લ આધ કયત સ્ધ ષન  ઊંચ  સ્તય દ્વ ય  લગીકૃત થમેર છે. 

ીઆઇ EºDAT^)z ઉચ્ચ મલૂમ, ેટન્ટ ઉત્ દન ય ધ્મ ન કેન્િીત કયે છે, જેભ ાં ઘણી ઓછી સ્ધ ષ છે (અથલ  એક્વક્ળુઝર્લટી તફક્ક  

Recommendation:  Long Term Buy 

 

Date: - 17.02.2018 

CMP: - 868.45  

 

 

 



 

 

દયર્ભમ ન કઈ નશીં). આ વેગભેન્ટભ ાં બ યતીમ કયક્સ્થર્તઓ ભ ટે ઉત્ દન ર્લકવ લલ , તેભને ફીજ આવુાં અને સ્થ ર્નક 

ફજાયભ ાં લલયભુ લધલ  ભ ટે લધ ુસ્રતની જરૂય છે. ઊરટુાં એ છે કે આ ઇન્લેસ્ટભેંટ યન લતય જેનકયક સ્ેવ કયત ાં ઘણ લધ યે 

છે. 

ઘયે ુ જગ્મ ઓની મખુ્મ કાંનીઓભ ાં યેરીવ ઈસ્ન્ડમ , ફેમય ki[<p siyºs, યુીએર અને ળ યદ  ki[<pk[Àp જેલી કાંનીઓ છે. આ 

વેગભેન્ટભ ાં ભટ બ ગની કાંનીઓ 15 ટક થી લધ ુ+ ઊંચી ROE કભ ણી કયી ળક્ય  છે, જેભ ાં ન્યનૂતભ યકભન દેવુાં છે.  આ EºDAT^)z, 

ખ વ કયીને ફજાયન  ઊંચ  સ્તયે, ઉયની વયેય ળ દયે (15% +) લધ્મ છે અને ચભ વ થી  લ<ની  ટક લ યી અને અન્મ ખેતી વાંફાંર્ધત 

વભસ્મ ઓ છત ાં ણ તે વ રુાં થલ ની વાંબ લન  છે.  

Financials: 

કાંનીએ આળયે 25 ટક ન  ઓયેકટિંગ ભ ર્જર્જન વ થે 2018 ભ ાં 2276 કયડની કભ ણી કયી શતી. આ  લષ ભ ટે આ આંકડ 9.8 ટક  
જેટર લધ્મ શત. ચખ્ખ નપ ભ ર્જર્જન લષ દયર્ભમ ન 15.2 ટક થી લધીને 20.2 ટક  થમ શત અને આ વભમગ   દયર્ભમ ન નપ 
45 ટક  લધ્મ શત. 
જીએવટીન  l)F[ નફી ક્સ્થર્તને ક યણે સ્થ ર્નક ફજાયભ ાં ક્લ ટષય દયર્ભમ ન ધીમુાં ડયુાં શત ુાં. વ રુાં ભ [નસનૂને ક યણે ભેનેજભેન્ટને 

આ વેગભેન્ટભ ાં ફ કીન  લષ ભ ટે વ યી ક ભગીયીની અેક્ષ  છે. 

કાંની stt આળયે 30% ઊંચી ROC (મડૂી ય લતય) કભ ઈ યશી છે. 

 

Risks 

કાંનીએ સ્થ ર્નક અને લૈર્શ્વક સ્તયે ફને્ન કૃર્-અથષતાંત્રની અક્સ્થયત n& p\miN ખફુ j vFir[ છે.  
ai[Ci[[ લયવ દ અથલ  નીચી કકિંભતે ક યણે કૃર્ કે્ષત્રનi ઉત્ દનભ ાં ભટ  utir-cQiv આલે છે. લૈર્શ્વક સ્તયે, ર્લર્લધ કૃર્-
કભકડટીઝની કકિંભતભ ાં ઘટ ડ થમ છે, જે કૃર્-કેર્ભકલવની ભ ગભ ાં ભાંદી તયપ દયી જામ છે. કયણ ભે, કાંની 
ભ ટેન  CSM ગ્ર શકએ ત જેતયન  ભતૂક ભ ાં કાંની ભ ટે તેભન  ઓડષયનુાં કદ ઘટ ડયુાં છે. 
આ જ ઘટન  બ યતભ ાં જલ  ભે છે, ક યણ કે દુષ્ક  જેલી કયક્સ્થર્તએ વભગ્ર ખ દ્ય ઉત્ દનભ ાં ઘટ ડ કમો છે 
અને આ ક યણે ર્લર્લધ કૃર્-યવ મણની ભ ાંગ ઓછી થઈ છે. 
 

Valuation 

લતષભ ન લેલયએુળનભ ાં કાંનીn&> m&Ãy થડ ઓછ મલૂમ ાંકન અથલ  Äyiજફી મલૂમની નજીક ર ગે છે. જ આણે લતષભ ન કકિંભતni> 

aiFir[ tpis)a[ ત ફજાય આળયે 25% ની ઓયેકટિંગ ભ ર્જર્જન ય કાંનીનુાં મલૂમ ાંકન કયી યહ્ુાં છે અને આગ ભી 8 લષ ભ ટે 15% ન 
વદૃ્ધિદય છે. મલૂમ ાંકન અર્નલ મષણે કાંનીન  નલ  વ શવ જેલી કઈ પ ભ ષ ભધ્મસ્થી, fien k[(mkls અને વેલ ઓની જગ્મ ભ ાં 
લધ ય ન ઉછેય કયે છે. 

MH Take: 

ai bFi p(rbLi[n[ ¹yinmi> l[ti Market-hub t[mni ri[kiNkiri[n[ li>bi smygiLi miT[ ai ATi[kmi> ri[kiN krvin) 

BlimN kr) rh) C[. 

 

 


