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 ઓટાઇમ હાઇથી 10 ટકાન ુકરેક્શન નોંધાવ્ુુંસેન્સેક્સે , નનફ્ટી 
10000 ભણી 

ટીડીીએ બાજ સાથે છેડ પાડલા સાથે સયકાય સાભે યજૂ 

કયેરી અવલશ્વાસની દયખાસ્તના ગરે યાજકીમ અસ્સ્થયતાની 
એંધાણી લતાાઇ યહી છે. લૈવશ્વક ળેયફજાય ણ દદળાવલદહન યહ્યા 
છે. તેની અસય નીચે સેન્સેક્સ આજે લધ ુ 509.54 ઇન્ટ તટૂી 
33176 ઇન્ટની સાટીએ ફધં યહ્ય હત. સેન્સેક્સ ઇન્રા-ડ ે

એક તફકે્ક 6 ઇન્ટ નવભનર સધુમો હત. જ્માયે વનફ્ટી 165 

ઇન્ટના કડાકા સાથે 10200ની સાટી ણ તડી 10195.15 

ફધં યહ્ય હત. સેન્સેક્સની આગેલાની હઠે તભાભ સેક્ટયર 

ઇન્ડાઇવસસભા ંએક ટકા ઉયાતં કડાક નોંધામ હત. આજના 
કડાકાભા ંયકાણકાયની રૂ. 1.87 રાખ કયડની મડૂી સ્લાહા થઇ 

ગઇ હતી. 

સેન્સેક્સ ેકભા ંસૂડા સાપ: સેન્સેક્સ ેકની 31 ૈકી ભાત્ર 4 

સ્રીપ્સ નવભનર સધુયી હતી. યંત ુ 27 સ્રીપ્સભા ં ઘટાડ 
નોંધામ હત. તે ૈકી તાતા ભટસા, એવળમન ેઇન્્સ અને 

અદાણી ર્ૌાસ 3 ટકા સધુી તટૂયા હતા. જ્માયે હીય ભટ, 
એનટીીસી, સન પાભાા, કટક, ઓએનજીસી, એચડીએપસી, 
રાસાન, ડ. યેડ્ડીભા ંણ ફે ટકા ઉયાતં ઘટાડ નોંધામ હત. 

6ઠ્ઠી પેબ્રઆુયીએ 561.22 ઇન્ટન કડાક નોંધાવ્મા ફાદ તા. 12 

ભાચે 610 ઇન્ટન ફાઉન્સફેક નોંધાવ્મ હત. યંત ુ છેલ્રા 
સંગ ત્રણ સપ્તાહભા ં સેન્સેક્સેસતત ઘટાડાની ચારભા ં 966 

ઇન્ટ ગભુાવ્મા છે. ગીતાજંરી જેમ્સ આજે લધ ુ 4.63 ટકાની 
ભદંીની સદકિટ સાથે રૂ. 12.35ના તીમે ફેઠ હત. જ્માયે 

એભએભટીસી ફનસ લેૂ 8 ટકા ઊછી રૂ. 67.27ની સાટીએ 

ફધં યહ્ય હત. 

 ડોર સામે રૂનયો સ્થથર રહ્યો:  

પયેક્સ ભાકેટભા ં ડરય સાભે રૂવમ એક ૈસાની નવભનર 

નયભાઇ નોંધાલલા સાથે 64.94 ફધં યહ્ય હત. અન્મ કયન્સી 
સાભે ણ રૂવમાભા ંઆજે લરણ સ્સ્થય યહ્ુહંત ુ.ં 

  



 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10,346.30 an[ n)cimi> 10,180.25 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

  

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10,400 upr close nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[civil) ji[vi mL[ 10,140 ni[ mjb&t support C[ ai l[vl n)c[ close aipti 

10,100 Y) 9,700 ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

24,800 n>& mjb&t resistance  C[ ai level pr close  nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[,n)cimi> 24,150 n& mjb&t l[vl C[ 

ai l[vl n)c[ close aip[ ti[ 23,700 Y) 23,200 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

  

NIFTY WEEKLY CHART 

BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  :-  jyi> s&F) 463 pr close nh) aip[ Ryi 

s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 435 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

 

 

CRUDE OIL :-  4145 n& mjb&t 

resistance C[ ai l[vl pr close nh) aip[ Ryi s&F) 

uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ 4145 pr close aipti 

4350 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, n)cimi> 3900 n)c[ 

close aipti 3830 Y) 3730 s&F)ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 37,600 ni sl Y) Kr)d) j kr) 

Skiy an[ uprmi> 39,250 upr close aipti 

40,000 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

GOLD:- uprmi> jyi s&F) 30,700 

pr cloe nh) aiv[ Ryi s&F) uCiL[ 

v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 30,150 ni 

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

ji[vi mL[ 30,150 n)c[ close aipti 

29,770 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:- 162 ni[ mjb&t 

support C[ 162 ni closing sl Y) 

Kr)d) kr) Skiy uprmi> 178 Y) 187 

s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, 163 n)c[ close 

aipti  148 Y) 127 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

 
GOLD WEEKLY CHART 

NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USDINR: : uCiL[ 65.50 Y) 65.80 n) r[ºjmi> v[ciN kr) Skiy 

66.10 ni[ sl riKvi[ n)cimi> 65.10 Y) 64.72 ni[ Biv aiv) 

Sk[,n)cimi> 64.70 Y) 64.92 n) r[ºjmi> Kr)d) krv). 64.44 ni[ sl 

riKvi[ uprmi 65.80 Y) 66.06 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

GBPINR: : 91.10 cross krti Kr)d) kr) Skiy 90.43 

ni[ sl riKvi[  uprmi> 92.08 Y) 93.40 ni[ sl riKvi[. 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : uCiL[ 80.97 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  

n)cimi> 79.85 Y) 79.85 ni[ Biv break krti 79.20 s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[. 

 
EURINR CHART 

JPYINR: : uprmi> 61.85 n& mjb&t resistance C[ ai 

l[vl close aip[ ti[ 62.55 ni[ Biv aiv) Sk[ 62.55 n) 

r[ºjmi> v[ciN j krv& n)cimi> 61 Y) 60.50 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

 
JPYINR CHART 



 

  

IPO PRODUCT NOTE 

 

Birt)y k>pn)ai[ an[ k[ºo srkir e(±vT) an[ e(±vT) (lk>D ai[fs< oiri lgBg ai vP[< p\iymr) mik[<Tmi>Y) $. b[ 

liK kri[D a[k#i krS[. s[kºDr) mik[<Tn) (AY(t ji[ti> aigim) smy aiep)ai[ miT[ m&Æk[l bn) Sk[ C[. cil& niNi> 

vP<ni> a>(tm a[Tl[ k[ mic< m(hnimi> eAy*ai[ni[ rifDi[ fiTyi[ C[. 

Karda Construction:  

vP[< 2007mi> AYpiy[l kºAT^kSn x[#i[ kiy<rt ai k>pn) 16 mic[< IPO siY[ m*D)bjirmi>  k>pn) aiv) rh) C[ 

an[ 21 mic[< 2018 ri[j eAy* b>F YS[. $. 10n) f[s v[Ãy&ni 4300000  e(±vT) S[s< $.175 Y) 180n) p\ies 

b[ºDn) ai[fr kr) k>pn) $. 77.40 kri[Dn&> B>Di[L m*D)bjirmi>Y) a[k#i krS[. 

Sandhar Technologies Limited:  

ºy* (dÃh) (AYt ai k>pn) si>Fir T[kni[li[J n) AYipni 1987mi> Ye ht). k>pn) ti.19 mic<ni ri[j 

IPO oiri m*D)bjirmi> p\v[SS[. $. 10n) f[s v[Ãy*ni 15436145 e(±vT) S[s< $i. 327 Y) 332n) p\ies 

b[ºDY) ai[fr kr) $i. 512.48 kri[Dn&> B>Di[L a[k#i krS[. 

ai k>pn) hilmi> Kis kr)n[ ai[Ti[mi[T)v OEM ni ai[Ti[ ki[Àpi[n[T`s p*ri piD[ C[. k>pn) m&²yRv[ ki[m(S<yl 

Äh)kÃs mik[<Tmi> t[mj T& Äh)kÃs< s[gm[ºTmi> s¼liy kr[ C[. k>pn) a[l)v[T[D k[b)nni uRpidnmi> d[SBrmi> b)ji[ k\m 

Friv[ C[. ai k>pn)ni Birtmi> 31 ¼liºT C[. ¶yir[ b[ ¼liºT Ap[n an[ a[k m[±s)ki[mi> C[. cil& vP<ni a>t[ Birtmi> 

k&l 40 ¼liºT UBi krvini[ lÈyi>k riK[ C[. k>pn) 15436145 e(kvT) S[s<ni m[Dn eAy* liv) rHi C[. j[mi> 

9036145 f\[S e(kvT) an[ 6400000 OFS S[s< ai[fr krS[.  

niNik)y vP< 2017mi> k>pn)a[ 1633.53 kri[D aivk upr 39.19 kri[D n[Tp\i[f)T ni[>Fiyi[ C[. cil& niNik)y 

vP< p\Ym aF<vi(P<k giLimi> 990.60 kri[D aivk upr $. 34.23 kri[D n[T p\i[f)T ni[>Fiyi[ C[. P/BV 5.13 an[ 

PE 29 n[ ¹yinmi> l[ti ai eAy&mi>  T&>kigiLi miT[ t[mj (lAT)>g liB miT[ arJ kriy.    

ICICI Securities Limited: 

1995 ભા ં AYi(pt, આઇસીઆઇસીઆઇ વસક્યદયટીઝ લરવભટેડ બાયતભા ં અગ્રણી T[kni[li[J આધાદયત 

વસક્યદયટીઝ કંની છે, જે બ્રકયેજ, નાણાકીમ પ્રડક્ટs અને ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ફેનન્કિંગ સદહતની નાણાકીમ સેલાઓની 
વલળા શે્રણી આે છે અને આઇસીઆઇસીઆઇ વસક્યદયટીઝ  દયટેર અને સસં્થાકીમ ક્રામન્્સ ફનેં ય ધ્માન 

કેનન્િત કયે છે. 

Intial Public Offering (આઈીઓ), લધ ુબ્લરક ઓપદયિંગ, યાઇ્સ ઓપદયિંગ, કન્લદટિફર ઓપદયિંગ, ક્લલરપાઇડ 

ઇન્સન્સ્ટટળૂનર પ્રેસભેન્્સ, નૉન-કન્લદટિફર દડફેન્ચસા, ફામફેક, દડલરનસ્ટિંગ અને અનલરસ્ટેડ અને લરસ્ટેડ 

કંનીઓ ભાટે ઓન ઓપસા અને ઇન્ટયનેળનર ઓપદયિંગ સદહત ઇસ્ક્લટી કેવટર ભાકેટ j[vi (v(vF પ્રડક્્સi[n) 

s[viai[ p*r) ાડ ેછે. તેઓ કોયે્સ, નાણાકીમ સસં્થાઓ, હાઇ નેટલથા વ્મસ્ક્તઓ અને દયટેર યકાણકાયને તેભની 
ai tmim સેલાઓ પ્રદાન કયે છે. 

 

ઇસ્ક્લટી, ડેદયલેદટવ્ઝ, કયન્સી પરચુસા, મ્યચુ્યઅુર પંડ અને અન્મ નાણાકીમ ઉત્ાદનભા ંયકાણ કયલા ભાટે તેભજ 

market – research ની ભાદહતી, સ્ટક સદંગી અને મ્યચુ્યઅુર પંડની બરાભણભા ંયકાણ કયલા ભાટે યકાણકાય 



 

ભાટે કંની ICICIdirect.com nimk ઓનરાઈન બ્રદકિંગ પ્રેટપભા ચરાલે છે. સપ્ટેમ્ફય 30, 2017 ના યજ, 

ICICIdirect ાસે આળયે 3.8 વભલરમન ઓયેળનર એકાઉન્્સ હતા, જેભાથંી અગાઉના 12 ભદહનાભા ં0.7 વભલરમન 
એકાઉન્ર્ૌ hi[ÃDri[a[ NSE ય trade કyi< હતi. an[ કંની આયંબથી જ 30 સપ્ટેમ્ફય, 2017 ના યજ આ પ્રેટપભા 
દ્વાયા કુર 4.4 વભલરમન ગ્રાહક Frivt) ht). 

સપ્ટેમ્ફય 30, 2017 ના યજ, આઇસીઆઇસીઆઇ વસક્યદયટીઝના દયટેર બ્રકયેજ અને દડસ્રીલયળુન લફઝનેસભા ં200 

થી લધ ુળાખાઓ છે, જે આઇસીઆઇસીઆઇ ફેન્કની 2,600 ળાખાઓ છે, જેના દ્વાયા  કંનીના ઇરેક્રવનક બ્રકયેજ 

પ્રેટપભાન ુ ં લેચાણ થામ છે અને 4,600 sb- b\i[kri[, Authorised વ્મસ્ક્તઓ, independent financial associates અને 

independent associates Friv[ C[. 

Strengths of the Company 

1. આઇસીઆઇસીઆઇડી ડામયેક્ટ k>pn)  બાયતભા ંસોથી ભટા ઇસ્ક્લટી બ્રકય પ્રયાઇટયી ટેકનરજી પ્રેટપભા 
દ્વાયા સચંાલરત k>pn)mi>n) a[k C[. 

2. "ઓન સસા" (DAT^)¾y&Sn ભડેર સાથે ભજબતૂ અને લધતi (DAT^)¾y&Sn (bzn[s 

3. p\i[Dks અને ટેકનરજી ઇનલેળન દ્વાયા ગ્રાહકn[ શે્રષ્ઠ અનબુલ 

4. અગ્રણી સસં્થાકીમ પ્રેટપભા 

5. નોંધાત્ર સચંારન કામાક્ષભતા સાથે ભજબતૂ નાણાકીમ કાભગીયી 

Financial of the Company: 

Particulars For the year/period ended (in Rs. millions) 

 31-Mar-17 31-Mar-16 31-Mar-15 31-Mar-14 31-Mar-13 
 

Total Assets 20,401.6 13,920.2 13,611.4 16,203.7 9,029.2 
 

Total Revenue 14,039.0 11,235.6 12,094.6 8,117.4 7,049.7 
 

Profit After Tax 3,376.1 2,357.4 2,439.6 733.0 756.6 
 

MH Take:  

ai tmim p(rbLi[n[ ¹yinmi> l[ti> mik[<T-hb t[mni ri[kiNkiri[n[ ai EÆy&mi> Big l[vin) BlimN kr[ C[. 

 

 

 

 


