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 માર્ચ!:સેન્સેક્સની1450નીરરવસચકરૂ્!! 

ભાર્ચ એટરે આગેકરૂ્ યંત ુ વેન્વેક્વે ભાર્ચ ભાવભા ં
1450 ોઇન્ટની રયલવચ કરૂ્ નોંધાલી છે. જેના કાયણે 

યોકાણકાયોની મડૂીભા ં રૂ. 7.86 રાખ કયોડનુ ં ધોલાણ 

થયુ ં છે. એટલુજં નરશિં, ાલય ઇન્ડેક્વ જે તા. 9 

જાન્યઆુયીના યોજ 2450 ોઇન્ટની લચની ટોરે્ શતો તે 

શકુ્રલાયે ઇન્રા-ડે 2098 ોઇન્ટના લચના તીમે ફેવી 
ગમો શતો. આભ ભાત્ર તય્ણ ભાવભા ં ાલય ઇન્ડેક્વ 

352 ોઇન્ટ તટૂયો છે. તેજયીતે ીએવય ુઇન્ડેક્વ ણ 

7670 ોઇન્ટની લચના તીમે ફધં યહ્યો શતો. 
ફીએવઇ વેન્વેક્વ તા. 29 જાન્યઆુયી-18ના યોજ 

36444 ોઇન્ટની વલોચ્ર્ વાટી નોંધાવ્મા ફાદ 

વતત કોન્વોલરડેળન અને ત્માયફાદ કયેકળન ભોડભા ં
જ યહ્યો છે. જેભા ં તે વલોચ્ર્ વાટીથી 3847 ોઇન્ટ 

ગગડી ચકૂ્યો છે. જેના કાયણે યોકાણકાયોની મડૂીભા ંણ 

રૂ. 15.83 રાખ કયોડનુ ંધોલાણ થઇ ચકૂ્ુ ં છે. ભદંીની 
ર્ાર ધીયે ધીયે ઘેયી ફનલા વાથે છેલ્રા વંગ 9 

રદલવની ર્ારભા ંવેન્વેક્વ 1321 ોઇન્ટ ગભુાલી ચકૂ્યો 
છે. વાપ્તારશક ધોયણે ણ વેન્વેક્વ 590 ોઇન્ટ ઘટયો 
છે. ઇન્રા-ડે 635ની અપયાતપયી: વેન્વેક્વે આજે રદલવ 

દયમભમાન 635 ોઇન્ટની અપયાતપયી નોંધાલી શતી. 
જેભા ં ળરૂઆતી તફક્કાભા ં 522 ોઇન્ટનુ ં ગાફડુ ં

નોંધાવ્મા ફાદ ઘટયા ભથાેથી 113 સધુાયો નોંધાવ્મો 
શતો. 

અમેરરકા અને ર્ીન વચ્રે્ 'ટે્રડ વોર'ની ચર્િંતાને 
કારણે અમેરરકાનાાં બજારોમાાં મોડી રાતે ઘટાડો 
નોંધાયો હતો. 

અભેરયકન ફજાયભા ંલેર્લારી વ્માક શતી. બધુલાયે 
પેડયર રયઝલચની અંદાજ કયતા ં ઓછી આક્રભક 
ોલરવીથી અભેરયકન ફજાયભા ં સધુાયાની આળા 
શતી, ણ રેડ લોયની લર્િંતાથી ફજાયો ગફડ્ા ંશતા.ં 
યમળમાની તાવ વબંાી યશરેા પે્રમવડન્ટ ડોનલ્ડ 
રમ્ના રીડ એટનીના યાજીનાભાના અશલેારને 
કાયણે ણ વેન્ન્ટભેન્ટ ખયડાયુ ંશત ુ.ં 

 

 



 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10227.30 an[ n)cimi> 9951.90 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

  

 

 

 

  

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10160 upr close nh) aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[civil) ji[vi mL[ 9640 ni[ mjb&t support C[; ai l[vl ni sl Y) Kr)d) kr) 

Skiy uprmi> uCiLi[ ji[vi mL[ . 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

22,850 ni[ mjb&t support C[ ai l[vl ni sl Y) GTiD[ Kr)d) kr) Skiy uprmi> 23600 Y) 24100 s&F) ni[ uCiLi[ aiv) Sk[. jyi> s&F) 

24100 upr close nh) aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ 

 

 

 

 

  

NIFTY WEEKLY CHART BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  :-  jyi> s&F) 445 pr close nh) aip[ Ryi> 

s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ an[ n)cimi> 420 Y) 410 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

CRUDE OIL :-  GTiD[ 4060 ni sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 4340 Y) 4427 s&F) ni[ Biv ji[E 

Skiy. 

 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 37,000 ni sl Y) Kr)d) j kr) 

Skiy an[ uprmi> 39,500 upr close aipti 

40,500 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 
GOLD:- uprmi> 31250 n& 

resistance C[ ai l[vl pr close 

aip[ ti[ 31850 Y) 32000 s&F) ni[ 

Biv ji[E Skiy.GTiD[ 30600 ni sl Y) 

Kr)d) kr) Skiy. 

 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:- 162 ni[ mjb&t 

support C[. ji[ 162 ni closing sl 

Y) Kr)d) kr) Skiy an[ uprmi> 173 Y) 

181 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) 64.00 ni[ sl riKvi[;  uprmi> 65.43 Y) 65.80 

ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

GBPINR: : uCiL[ 93.50 ni sl Y) j v[ciN krv& n)cmi> 91 ni[ Biv 

ji[vi mL[. 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : GTiD[ 79.36 n) r[ºjmi> Kr)d) j krv) 78.30 ni[ SL riKvi[ 

uprmi> 82.00 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

EURINR CHART 

JPYINR: : uprmi> 62.80 n& mjb&t resistance C[ 63.00 ni sl  Y) 

v[ciN kr) Skiy n)cmi> 61.50 ni[ Biv ji[vi mL[ GTiD[ 60.75 ni SL Y) Kr)d) 

kr) Skiy  uprmi> 61.50 Y) 62.50 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

JPYINR CHART 



 

  

IPO PRODUCT NOTE 

Lemon Tree Hotel 
 

Company Details: 

 

k>pn) ભે 2004 ભા ં49 રૂભ વાથે તેની પ્રથભ શોટેર ળરૂ કયી શતી. 31 જાન્યઆુયી 2018 સધુીભા ંબાયતના 28 ળશયેોભા ં45 શોટરભા ં4,697 રૂભ વરં્ાલરત કમાચ 
શતા. તેણે ત્રણ શોટેર વેગભેન્્વ ભાટે ત્રણ બ્રાન્્વ ફનાવ્મા છે. કંની મભડ-p\ieS શોટેર વેક્ટયભા ં કાભ કયે છે, જેભા ં ai hi[Tl apr મભડlવk[ર, 

મભડlવk[ર અને ઇકોનોભી j[vi $mi[ ni[ ai વેગભેન્્વmi> વભાલેળ થામ છે.    

 

- રેભન રી મપ્રમભમય, જે મખુ્મત્લે  apr મભડlવk[ર શોટેર વેગભેન્ટભા ંરક્ષ્મ Friv[ છે, જે  લફઝનેવ અને v[k[Snn) mji miNvi aivniri ભશભેાનોને વેલા 
આે છે, જે વ્યશૂાત્ભક સ્થો ય શોટરનો ઉમોગ કયલા ભાગેં છે અને પ્રીમભમભ વેલા અને શોટેર પ્રોટીઝ ભાટે ચકૂલણી કયલા તૈમાય છે. 

- રેભન રી શોટેલ્વ, જે મખુ્મત્લે શોટર મભડlવk[ર વેગભેન્ટભા ંરક્ષ્માકં ધયાલે છે, જે  લફઝનેવ અને રેઝય ગેસ્્વ ભાટે વેલા આે છે અને આયાભદામક, 

ai[C>& Kci<N અને અનકુૂ અનબુલ આે છે; અને 

- રેભન રી શોટેલ્વ દ્વાયા યેડ પોક્વ, જે મખુ્મત્લે  શોટર ઇકોનોભી વેગભેન્ટભા ંરક્ષ્મ ધયાલે છે. 

નાણાકીમ લચ 2010 ભા ંઆ ત્રણ બ્રાન્્વની શોટરભા ંવયેયાળ ઓક્ુન્વી યેટ 74 થી 77 ટકા જેટરો શતો. 

આ શોટર એન.વી.આય.((dÃh)), ફેંગલરુુ, શૈદયાફાદ અને રે્ન્નઇ વરશતના ભેરો મલસ્તાયોભા,ં તેભજ  અભદાલાદ, ર્દંીગઢ, જમપયુ, ઇન્દોય, p*ni  અને 

ઔયંગાફાદ જેલા ટામય -1 અને  ટામય -2 j[vi ળશયેોભા ંસ્સ્થત છે. 

કંનીની કાભગીયી value chain tr)k[ પેરામેરી છે અને જભીન શસ્તગત, બાડાટ્ટ,ે jm)nD[vl[pm[ºT, ભેનેજજિંગ અને ભાકેટીંગ શોમ્વને રઇને યેન્જભા ં
છે. 

k>pn) નુ ંવરં્ારન :  

(i) શોટર પ્રોટીઝની ભાલરકી,  
(ii) જભીન ભાટે રાફંા ગાાના રીઝ અથલા રામવન્વ a[g\)m[ºT કે જેના ય તે શોટરનુ ંમનભાચણ કયે છે, 

(iii) શારની શોટરો ભાટે રાફંા ગાાના બાડાટ્ટો જેn) mi(lk) YD< piT)< ધયાલે છે. અને  

(iv) વરં્ારન અને m[n[jm[ºT a[g\)m[ºT;  

31 જાન્યઆુયી, 2018 ના યોજ, તેના ોટચપોલરમોભા ં 19 ભાલરકીની શોટર, રીઝ અથલા રાઇવન્વ ધયાલતા જભીન ય સ્સ્થત ત્રણ ભાલરકીની શોટર, 

ારં્ બાડાટ્ટ ેશોટરો અને 18 વરં્ાલરત શોટરનો વભાલેળ થતો શતો. 

 

Expansion plans: 

 કંની બૌગોલરક d(OTa[ મલસ્તતૃ કયલા ભાટે મુફંઈ, કોરકાતા અને ટના જેલા નલા ફજાયોભા ંપ્રલેળલાનો ઇયાદો ધયાલે છે.  

 ાઇરાઇનભા ં3038 નલા શોટર છે જે વભગ્ર બાયતભા ં23 લધાયાના ળશયેોભા ંપેરામેરી છે (31 જાન્યઆુયી 2018 સધુી શાજય નથી) અને  

 કાઠભડું, નેા અને મથમ્ુ, ભતુાનભા ંદયેકભા ંએક શોટેર છે.  

 ગરુુગ્રાભ, ગોલા, કોરકાતા, ઉદમપયુભા ંનલી શોટરભા ંનાણાકીમ લચ 2021 સધુીભા ંકામચયત થલાની ધાયણા છે. તે ણ તેના બ્રાન્ડ ઉચ્ર્ારન 
દ્વાયા બાયતની Tiyr II અને Tiyr  III ળશયેોભા ંશોટેર ોટચપોલરમો મલસ્તતૃ કયલા ભાગે છે. 

 

Financial Performance: 

 કંનીની આલક નાણાકીમ લચ 13-17 ભા ં17.68 ટકાના વીએજીઆયY) લધ્મો છે. 

 31 રડવેમ્ફય, 2017 ના યોજ પયૂા થલાના વભમગાા ભાટે, આ રૂ. 352.25 કયોડની આલક થઈ. જો કે, ઊંર્ા વ્માજદય અને નલી શોટરભા ં
થમેરા યોકાણ  રીધે તે આ તભાભ લોભા ંનકુવાન ેદા કયી યહ્ુ ંછે.  

 કંનીએ 9M18 દયમભમાન કાભગીયી ળરૂ કયી શતી, કાયણ કે કંનીએ રૂ. 2.85 કયોડનો ર્ોખ્ખો નપો કમો શતો.  



 

 નાણાકીમ લચ 17 ભાટે કંનીનો Debt- Equity યેમળમો 0.65 ટકા શતો. લતચભાનભા,ં આળયે રૂ. 1,000 કયોડનુ ંદેવુ ંછે તેનુ ંDebt- Equity  યેમળમો 
0.79 ટકા C[. 

 

Valuation & Peer Comparison  

 

કંની ખોટ થતી શોલાથી તેની ઇીએવ નકાયાત્ભક યશી છે અને FY17 ઇીએવ રૂ. (0.11) ની છે, આ eºDAT^)zની કેટરીક લરસ્ટેડ કંનીઓ EIH 

લરમભટેડ અને ઇન્ન્ડમન શોટેલ્વ કંની લરમભટેડ છે. eºDAT^)zની વયેયાળ ી / ઇ રગબગ 90.6x છે. 

 

MH Take: 

 કંનીની આલક 17.68 ટકાના વીએજીઆયY) લધ) છે. 

જો કે, લધતા નાણા ખર્ચ અને અલમલૂ્મનને રીધે તે ખોટ કયી યહ્ુ ંછે. આ લધાયો મખુ્મત્લે મલસ્તતૃ મલસ્તયણ મોજનાઓ અને નલા શોટરો tYi અન્મ 

વફંમંધત રપક્સ્ડ એવે્વભા ંયોકાણને કાયણે છે. કંની શારભા ંાઇરાઇનભા ંનલી શોટર ધયાલે છે, જે આગાભી 3-4 લચભા ંકામચયત થળે અને તે નલા 
બૌગોલરક મલસ્તાયોભા ંમલસ્તયણ કયલાની મોજના ધયાલે છે. 

આ રયફોને ધ્માનભા ંયાખીને, આ સ્તયે વબ્સ્કસ્ક્રાઇફ કયવુ ંજોખભી છે upri>t m>d) trf) p(rbLi[ ji[ti mik[<T-hb t[mni  યોકાણકાયોn[ આ 

આઇીઓને ટાvin) BlimN kr[ છે. 

 

 

May the holy words show you 

the path to never ending happiness 

sending you warm wishes 

Happy Mahavir Jayanti. 


