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 સેન્સેક્સમ ાં નોંધ યો 12 ોઇન્ટનો નજીવો ઘટ ડો 

પોયેક્વ ભારે્કટભાાં ડોરય વાભે રૂપમો આજે લધ ુ 32 ૈવાના ર્કડાર્કા વાથે 66ની 
વાટી નીચે ઉતયી ગમો શતો. એટલુાંજ નહશિં રૂપમો 13 ભાવના તીમે 66.12 

ફાંધ યહ્યો શતો. અન્મ ભેજય ર્કયન્વી વાભે ણ રૂપમાભાાં વતત ઘવાયાની ચાર 

યશી શતી. ફીએવઇ વેન્વેક્વ ણ 11.71 ોઇન્ટના ઘટાડા વાથે 34415.58 

ોઇન્ટ ફાંધ યહ્યો શતો. પનફ્ટી 10564.05 ોઇન્ટ ફાંધ યહ્યો શતો. આયફીઆઇએ 

એલો વાંરે્કત આપ્મો છે રે્ક, જૂનભાાં તે વ્માજલધાયાનો ણ પનણણમ રઇ ળરે્ક છે. તેલા 
અશલેારો ાછ આજે બાયતીમ ળેયફજાયોભાાં પ્રાયાંભબર્ક સધુાયો ધોલામો શતો. 
વેન્વેક્વ ેર્કની 31 ૈર્કી 9 સ્ક્રીપ્વભાાં સધુાયો જ્માયે 22 સ્ક્રીપ્વભાાં ઘટાડો નોંધામો 
શતો. જોરે્ક, વેન્વેક્વ ફેઝ્ડ તભાભ ફેન્ર્ક ળેવણભાાં ીછેશઠ શતી. પલદેળી નાણાર્કીમ 

વાંસ્ક્થાઓની રૂ. 21 ર્કયોડની નજીલી લેચલારી વાભે સ્ક્થાપનર્ક સ્ક્થાઓની રૂ. 111 

ર્કયોડની ખયીદી યશી શતી. ભારે્કટબે્રડ્થ નેગેહટલ: ફીએવઇ ખાતે કુર ટે્રડેડ 2772 

ૈર્કી 1148 સ્ક્રીપ્વભાાં સધુાયો જ્માયે 1478 સ્ક્રીપ્વભાાં ઘટાડો નોંધામો શતો. જે 

દળાણલે છે રે્ક, ભારે્કટબે્રડ્થ ણ નેગેહટલ યશી શતી. ઇન્ટયનેળનર ભારે્કટભાાં વતત  

 

 

લધી યશરેી ક્રૂડની હર્કિંભતો, ડોરયની ભજબતૂાઇ અને આઇટી સ્ક્ેનન્ડિંગભાાં વતત 

ઘટાડા જેલા યીફોને રૂપમાની નફાઇ ભોટાામે નડળે તેવુાં પનષ્ણાત 

જણાલી યહ્યા છે. ખાવ ર્કયીને ેટ્રોર-હડઝરની હર્કિંભતની વાથે ફુગાલાભાાં લધાયો 
થલાની દશળેત, ડોરયની ભજબતૂાઇ છતાાં ઇન્ટયનેળનર આઇટી ખચણભાાં ર્કાના 
ર્કાયણે ટોચની આઇટી ર્કાંનીઓને ડનાયો વાંબપલત પટર્કો રૂપમાની નફાઇથી 
લધળે તેલી ણ દશળેત વેલામ છે. લૈપિર્ક ળેયફજાયો ણ ઘટયા: લૈપિર્ક 

ળેયફજાયોભાાં ણ જજઓ ોભરહટર્કર રાઇવીવ અને ટે્રડ લોયની દશળેત ાછ 

આજે પયી ઘટાડાની ચાર જોલા ભી શતી. 

 TCS નો નપો 4.5 ટક  વધી 6904 કરોડ,1 : 1 ફોનસ 

d[ળની વૌથી ભોટી વોફ્ટલેય ર્કાંની ટીવીએવનો ભાચણ અંતે યુા થતા ચોથા 
પિભાવીર્ક ગાા દયપભમાનનો નપો 4.5 ટર્કા લધી 6904 ર્કયોડ આંબ્મો છે. જે 

અગાઉના લે આ વભમભાાં 6608 ર્કયોડ યહ્યો શતો. ર્કાંનીના ોભઝટીલ દેખાલને 

ધ્માનભાાં રઇને ર્કાંનીએ ળેયધાયર્કો ભાટે 1:1 ફોનવ ળેયની જાશયેાત ર્કયી શતી. 
ર્કાંનીની આલર્કભાાં 8.2 ટર્કાની વદૃ્ધિ વાથે 32075 ર્કયોડ યશી શતી જે અગાઉના 
લે આ વભમભાાં 29642 ર્કયોડ નોંધાઇ શતી 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10594.20 an[ n)cimi> 10396.35 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

  

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

10,650 n& mhRvn& l[vl C[ jyi> s&F) ai l[vl pr close nh) aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[. 10,650 pr close aipti 

10,740 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, n)cimi>  10,500 n)c[ close aipti 10,430 Y) 10,336 s&F)ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

24,700 ni[ mjb&t support C[. 24,800 n) r[[ºjmi> Kr)d) kr) Skiy 24,700 ni[ sl riKvi[; uprmi> 25,370 n>& resistance C[ ai l[vl 

pr close aipti 25,790 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 24,700 n)c[ close aipti 24,350 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

 

  

  

NIFTY WEEKLY CHART 

BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  :-  jyi> s&F) 468 pr close nh) aip[ Ryi> 

s&F) uCiL[ ji[vi mL[ n)cmi> 449 s&F) ni[ Biv ji[E Skiy 

GTiD[ 428 ni sl Y) Kr)d) j krv) uprmi> 484 Y) 500 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

CRUDE OIL :-  GTiD[ 4350  ni   sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 4774 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 38,000 ni sl Y) Kr)d) j kr) 

Skiy an[ uprmi> 41,800 Y) 44,000 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

 GOLD:- n)cmi> 31,300 n)c[ 

close aipti 30,950 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[, GTiD[ 31,000 n) r[ºjmi> 

Kr)d) krv) 30,900 ni[ sl riKvi[ 

uprmi> 31,400 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:- 172 ni[ mjb&t 

support C[ 172 ni closing sl Y) 

Kr)d) kr) Skiy uprmi> 182 pr close 

aipti 187 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

GOLD WEEKLY CHART NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

USDINR: : GTiD[ 65.65 n) r[ºjmi> Kr)d) j krv) 65.35 ni[ sl riKvi[ 

uprmi> 66.50 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GBPINR: : 94.06 n&> mjb&t resistance C[ ai l[vl pr close aipti 

94.25 Y) 95.50 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : uCiL[ 81.50 n) r[ºjmi> v[ciN j krv&  82.34 ni[ sl 

riKvi[ n)cmi> 80.30 Y) 79.00 s&F) ni[ Biv ji[E Skiy 

 

EURINR CHART 

JPYINR: : 62.03 n& K&b j mhRvn>& l[vl C[. jyi> s&F) ai l[vl pr 

close nh) aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ 62.03 pr close aipti 

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

 

JPYINR CHART 



 

 

 
 

Goodrickie Group: - Tea as an Industry 

ચાના ઉદ્યોગોભાાં ભાંદીના 5 લણ ફાદ, નાના અને ભોટી ચા ર્કાંનીઓભાાં તર્કરીપ થe ht), અભે 2008 અને 2009 ભાાં જોયુાં રે્ક ચા ni બાલભાાં અનરુભે 30% 

અને 21% vFiri[ ji[vi mવ્મો hti[. aભને રાગે છે રે્ક ભાચણ 2018Y) ચા ni Bivmi> vFiri[ ji[vimi> આલS[ a[v) Skyti C[.  

વપ્ટેમ્ફયના ભહશનાભાાં ાર્કની પનષ્પતાને ર્કાયણે આને લધ ુવભથણન આલાભાાં આવ્યુાં છે, જેના ર્કાયણે ાછરા લણની વયખાભણીએ 4.4 kri[D હર્કરોગ્રાભનુાં 
ઉત્ાદન ઓછાં થયુાં શત ુાં. લૈપિર્ક સ્ક્તયે ચાના પનર્કાવ ર્કયતi દેળો રે્કન્માભાાં 2017 સધુીભાાં નીચુાં ઉત્ાદન થયુાં શત ુાં, ર્કાયણ રે્ક શરેેથી જ બાલભાાં 30% નો લધાયો 
થમો શતો. 

2012 થી ચાના બાલો સ્સ્ક્થય યહ્યા છે 

 

ચાના લાલેતયભાાં વૌથી ભોટો ખચણ ઘટર્ક ચાના ાાંદડાને તોડલાn) ભજૂયી છે તે અત્માંત kir)gr ર્કાભગીયી છે. છેલ્રા ાાંચ લણ દયપભમાન ભજૂય ખચણ અને 

ઓયેહટિંગ ખચણભાાં 10 ટર્કાના દયે લધાયો થમો છે 

અશીં ઉદ્યોગના ag\N) Mcloed Russelના P&L સ્ક્ટેટભેન્ટ ય એર્ક njr kr)a[ ti[, જે પલિની વૌથી ભોટી ચાના ખેડાણ છે, જે 1 રાખ એર્કય jm)n 
નુાં વાંચારન ર્કયે છે. 

 

છેલ્રા 5 લણભાાં ચોખ્ખી નપાર્કાયર્કતા રગબગ 1/5 ના સ્ક્તયે છે. 

am[ ભાન)a[ છ)a[ રે્ક ચાના બાલો નીચેનાાં kirNi[sr vFvin) ધાયણા છે. 

1) ચાના બાલનો અભ્માવ દળાણલે છે રે્ક ચાના બાલ 4-5 લણ ભાટે  (AYr યશ ેછે અને છી એર્કાદ ફે લણ સધુી vF) Sk[ t[v) FirNi છે. 

2) GTti[ p*rvqi[: - 2017mi> બાયત અને રે્કન્મા વહશતના ભોટાબાગના ચા ઉત્ન્ન krti> પલસ્ક્તાયોભાાં ઉત્ાદન ઓછાં યહ્ુાં છે, જેનો અથણ થામ છે 2018ભાાં 
ઇન્લેન્ટયી ઘણુાં ઓછાં યશળેે.  

3) વધતી મ ાંગ: બાયત ઐપતશાપવર્ક યીતે 3% (30 પભભરમન હર્કરોગ્રાભ) ની લાપિર્ક ભાાંગ લધાયો જોલા ભળ્મો છે. ચાની બાલને અવય ર્કયતા p(rbLi[mi> ભાગ 

અને યુલઠો છે અને ફાંને 2017 ભાાં ચાના બાલભાાં 5 થી 7% જેટરો લધાયો ર્કયી યહ્યા છે 

 

ઓગસ્ક્ટ 2017 સધુી, બાયત ગમા લે 33 પભભરમન હર્કરોગ્રાભના ઉત્ાદનથી આગ શત ુાં, જોરે્ક, વપ્ટેમ્ફય દયપભમાન ઉત્ાદન 44 પભભરમન હર્કરો જેટલુાં 
ઘટ્ુાં શત ુાં, જે અંળતઃ ઓક્ટોફયભાાં આલયી રેલાયુાં શત ુાં યાંત ુનલેમ્ફયભાાં પયી લળ્યુાં શત ુાં જે 2016 ભાાં વભાન ઉત્ાદનના સ્ક્તયનુાં સચૂન ર્કયે છે. 

બાયતભાાં લાપિર્ક લધતા જતા ભાગ આળયે 30 પભભરમન હર્કરોગ્રાભ છે, ચા ઉત્ાદર્ક  શ્રીરાંર્કાmi> ઉત્ાદન 10 પભભરમન હર્કરોગ્રાભ છે. t[ni પવલામ લૈપિર્ક 

ભોયચે ાર્કભાાં ઘટાડો થમો છે.  

લૈપિર્ક સ્ક્તયે 2-2.5% વદૃ્ધિની ધાયણા યાખીને, વભગ્ર પલિભાાં રગબગ 150 પભભરમન હર્કરોગ્રાભની Supply Deficit થઈ ળરે્ક છે. આ deficit 2017 ના લણભાાં 
m*L-ફજાયોભાાં નલીનતભ બાલોભાાં પ્રપતભફિંભફત ર્કયલાનુાં ળરૂ ર્કયી દીધુાં છે. શ્રીરાંર્કાના ચાના  ક[એ ગમા લે 3.10 ડોરય / હર્કગ્રા વાભે 4.06 ડોરય / હર્કરોની 
પ્રાપ્પ્ત ર્કયી શતી. રે્કન્માના ાર્કની આલર્ક અગાઉના લણની 2.32 ડોરય વાભે 2.99 ડોરય શતી. 



 

 

Operating Leverage at Play 

 

 

2008 અને 2009 ની શરેાના smygiLimi>  જ્માયે ચાના બાલ અનરુભે 30%  અને 21% લધ્મા શતા, ચાન) k>pn)a[ નપાર્કાયર્કતાભાાં તીવ્ર લધાયો  Yyi[ 

શતો 

Why Goodrickie group? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am[ Goodrickie Group ને પ્રાધાન્મ આુાં છાં, મખુ્મત્લે તેના વાંણૂણ વાંર્કભરત ભફઝનેવ ભોડેર અને 2012 થી ચાલ ુયશરેા દયપભમાન ણ ફતાલલાભાાં 
આલતી સ્સ્ક્થપતસ્ક્થાર્કતાને ર્કાયણે ઉદ્યોગભાાં આલા ભાંદી છી ણ Goodrickie જૂથ ાવે તાંદુયસ્ક્ત ફેરેન્વળીટ છે - દેલi m*kt અને ફાર્કી યશરેી  hiY pr 

rh[l પવરર્ક 20+ ર્કયોડની યોર્કડ 

 

Mcloed Russel ( પલિબયભાાં વૌથી ભોટી 39000 શરે્કટય ચા એસ્ક્ટેટ Frivt) k>pn) C[.) j[ vF& sir&> vLtr aip[ છે, તેભ છતાાં am[ ભેનેજભેન્ટ ના વાથે  

s>t&OT નથી ર્કાયણ રે્ક ર્કોોયેટ ગલનણન્વની દ્રનષ્ટએ તે પનષ્પ ગમા છે. 17 ભી વપ્ટેમ્ફયે ર્કાંનીની ફેરેન્વ ળીટ ય આળયે 1688 ર્કયોડનુાં દેવુાં શત ુાં, જેભાાંથી 



 

 

ભોટાબાગના Macnally Bharat જેલા વાંઘપિત જૂથ તયપ પનદેપળત છે. લી ર્કાંનીએ તેભની Debt to Equity Ratio s&Firvi ભાટે પનયાળાજનર્ક મલૂ્માાંર્કન ય 

mik[<Tભાાં  9% ઇસ્ક્લટીનુાં લેચાણ ર્કયુું શત ુાં. 

The way forward ? 

ચાના ભાટે અંદાજજત ભાગ અને યુલઠાના આધાયે ઉદ્યોગ દીઠ, ર્કાી ચા ભાટે હર્કરો દીઠ રૂ. 20-50 ની લચ્ચે બાલ લધાયી ળર્કામ છે, જ્માાં શારની લસરૂાત 

હર્કરો દીઠ રૂ. 130-150 છે. જો આલી ભોટી ટર્કાલાયીmi> જમ્ ji[vi mL[ છે, તો હુાં અેક્ષા યાખુાં છાં રે્ક ગડુર્કીની નપાર્કાયર્કતાmi>  નોંધાિ યીતે vFiri[ ji[vi 

mLળે. 

Risks and Concerns  

1)  બાલ લધાયાભાાં પલરાંફ.  

2) ચાના બાલભાાં લધાયા લગય 2018 ભાાં લેતન લધાયો 

3) અi[C) નીચ) ભરસ્ક્લહડટી વાથે ભાિ ફીએવઈ ય listed k>pn). 

MH Take: 

mik[<T-hb t[mni ri[kiNkiri[n[ લતણભાન સ્ક્તયે ai સ્ક્ટોર્ક ખયીદલાની બરાભણ ર્કયીએ છીએ (વીએભી 350) અને 275 સ્ક્તય સધુી દયેર્ક ઘટાડ[ (જો તે ઘટતો 
શોમ તો) vF& Kr)d) krv). Buying Range 350 to 275 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


