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 સેન્સેક્સમાાંસાપ્તાહિક55પોઇન્ટનોઘટાડોમાકેટબે્રºડ્થ નેગેહટવ 

ફીએવઇ વેન્વેક્વ 187.76 ોઇન્ટના ઘટાડા વાથે 35000 ોઇન્ટની 
વાટી ગભુાલી 34915.38 ોઇન્ટે ફધં યહ્યો શતો. જ્માયે નનફ્ટી 61.40 

ોઇન્ટના ઘટાડ ે10618.25 ોઇન્ટ ફધં યહ્યો શતો. વેન્વેક્વની આગેલાની 
શઠે એપએભવીજી, શલે્થકેય, ટેલરકોભ, ઓટો, ભેટર અને ાલય 

વેગ્ભેન્ટભા ંણ એક ટકાથી લધ ુસધુાયો યહ્યો શતો. સ્ભોર-નભડકેભા ંણ 

સ્ટોક સ્ેનવફપક ચાર લચ્ચે અપયાતપયી યશી શતી 

 િીરો મોટોકોપપનો Q4 નફો 35% વધ્યો, રૂ. 40 હડવવડન ્

દેળની વૌથી ભોટી ટુ-વ્શીરય કંની શીયો ભોટોકોપનો ભાચપના અંતે યુા 
થમેરા નિભાનવક ગાાનો ચોખ્ખો નપો 34.78 કયોડ લધી રૂ. 967.40 કયોડ 

(રૂ. 717.75 કયોડ) થમો છે. ચોખ્ખા લેચાણો રૂ. 8564.04 કયોડ (રૂ. 6922.80 

કયોડ) થમા છે. વભગ્ર લપભાટે ચોખ્ખો નપો 9.4 ટકા રૂ. 3697.36 કયોડ (રૂ. 

3377.12 કયોડ) થમો છે. જ્માયે ચોખ્ખા લેચાણો રૂ. 32230.49 કયોડ (રૂ. 

28500.46 કયોડ) થમા છે. કંનીએ ળેયદીઠ રૂ. 40નુ ં ફડનલડન્ડ જાશયે કર્ુું 
છે. યીણાભના ગરેળેય રૂ. 1.91 ટકા ઘટી રૂ. 3662.30ની વાટીએ યહ્યો 
શતો. 

 

 એચસીએ ટેકનો નફો 10 ટકા વધ્યો: 

એચવીએર ટેકનોરોજીનો ક્લાટપરયી નપો 9.8 ટકા લધી રૂ. 2230 કયોડ (રૂ. 

2474 કયોડ) થમો છે. જ્માયેકુર આલકો 2.2 ટકા લધી રૂ. 13480 કયોડ (રૂ. 

13183 કયોડ) થઇ છે. વભગ્ર લપ ભાટે ચોખ્ખો નપો 1.3 ટકા લધી રૂ. 8722 

કયોડ અનેકુર આલકો રૂ. 51786 કયોડ થમા છે. કંનીએ ળેયદીઠ રૂ. 2 

ફડનલડન્ડ જાશયે કર્ુું છે. 

 ઇન્ન્ડગોનો ચોખ્ખો નફો 73 ટકા તટૂયો: 

ઇન્ટયગ્રોફ એનલએળન (ઇન્ન્ડગો)નો ચોથા નિભાનવક ગાાનો ચોખ્ખો 
નપો 73 ટકા ઘટી રૂ. 117.96 કયોડ (રૂ. 439.98 કયોડ) અને કુર આલકો રૂ. 

6056.84 કયોડ (રૂ. 5141.99 કયોડ) થમા છે. વભગ્ર લપભાટે કુરઆલકો 
લધી 23967.74 કયોડ (રૂ. 19369.57 કયોડ) થઇ છે. 

 તાતા ાલયનુ ંરૂ. 1.30 ફડનલડન્ડ: તાતા ાલયનો Q4 ચોખ્ખો નપો 1477.5 

કયોડ (રૂ. 226.93 કયોડની ખોટ વાભે) નોંધાવ્મો છે. કુર આલકો રૂ. 

7959.34 કયોડ (રૂ. 7167.69 કયોડ) થઇ છે. વભગ્ર લપભાટે ચોખ્ખો નપો રૂ. 

2679.11 કયોડ (રૂ. 1099.63 કયોડ) થમો છે. યીણાભના ગરેળેય આજે 

એક ટકાથી લધ ુતટૂયો શતો. 

 



 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10784.65 an[ n)cimi> 10601.65 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

  

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

10,808 n>& mhRvn>& l[vl C[. jyi> s&F) ai l[vl pr close nh)> aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[; 10,808 pr close aipti 10,974 Y) 11,079 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[, n)cimi>  10,570 ni[ mjb&t support C[. ji[  ai l[vl  n)c[ close aipti 10,400 Y) 10,250 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

uprmi> 25,727 n&> mjb&t resistance C[. ji[ ai l[vl pr  close aipti 26,020 Y) 26,200 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ an[ 25,727 upr close nh) aip[ 

ti[ n)cimi> 25,000 Y) 24,800 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

 

 

 

  

  

NIFTY WEEKLY CHART BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

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

s&F) uCiLi[ ji[vi mL[ an[ n)cmi> 429 s&F) ni[ Biv ji[E Skiy 

tYi GTiD[ 428 ni sl Y) j Kr)d) krv); uprmi> 468 s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[. 

 

CRUDE OIL :-  GTiD[ 4570 pis[ 4470  ni   

sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 4774 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 37,800 ni sl Y) Kr)d) j kr) 

Skiy an[ uprmi> 40,400 Y) 42,400 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[, ji[ 39,212ni[ Biv cross kr[ ti[ j Kr)d) 

krv). 37,800 ni[ sl riKvi;[ uprmi>  40,400 Y) 

42,400 ni[ Biv aiv) Sk[ . . 

GTiD[ 37,800 ni sl Y) Kr)d) j kr) Skiy an[ uprmi> 

41,800 Y) 44,000 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

GOLD:- uCiL[ 31,550 ni sl Y) 

v[ciN krv&> n)cimi 30,800  Y) 

30,700 ni[> Biv ji[vi mL[. 

 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:- GTiD[ 179 Y) 

176 n) r[ºjmi> Kr)d) kr) Skiy 172 

ni[ sl riKvi[  uprmi> 186 Y) 190 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GOLD WEEKLY CHART 
NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

USDINR: : GTiD[ 66.16 n) r[ºjmi> Kr)d) j krv); 66.28 ni[ sl riKvi[ 

uprmi> 67.35 Y) 67.80 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GBPINR: : GTiD[ 90 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy; uprmi> 91.70 Y) 

93.00 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : 80.05 n& l[vl break krti v[ciN kr) Skiy 80.43 ni[ sl 

riKvi[ n)cmi> 79.43 ni[ Biv ji[vi mL[  

 

EURINR CHART 

JPYINR: : 61.30 n) r[ºjmi> Kr)d) krv) 60.89 ni[ sl riKvi[ uprmi> 

62.00 Y) 62.66 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

JPYINR CHART 



 

 
  Product Note of  

Indo Star Capital Finance Limited 

 

ઇºDi[ સ્ટાય કેનટર પાઇનાન્વ લરનભટેડ 2009 Y) AYi(pt એક મુફંઇ આધાફયત એનફીએપવી કંની છે જે ફયઝલપ ફેન્કભા ંયજજસ્ટડપ  નોન ફડોલઝટ કંની છે.  કંની 
ાવે ભજબતૂ એવએભઈ નધયાણ વ્મલવામો છે અને કુર એનીએ અને ચોખ્ખી એનીએના નીચા દય વાથે ઉચ્ચ ગણુલત્તાની રોન ોટપપોલરમો ધયાલે છે.  ઇનશાઉવ 

વેલ્વ ટીભ તયીકે કંનીની એકદભ વાયી યીતે વ્મલસ્થાનત ફડન્સ્િબ્ર્ળુન નવસ્ટભ 1/4 છે જ્માયે અન્મ 3/4 એ િીજા ક્ષની લેચાણ ટીભ દ્વાયા વ્મસ્ત યશરેા લેચાણકતાપઓ 

છે. 

m&>ben) ઇºDi[ સ્ટાય કેનટર પાઇનાન્વ $.1844  kri[Dni aiep)ai[ siY[ 9m)a[ m*D)bjirmi> diKl YS[. ai k>pn) 4 alg alg p\kirni (bzn[s Friv[ C[. ki[<pi[r[T 

(FriNi[, a[sa[me (FriNi[, v[(hkÃs (fniºs, an[ hiu(s>g (fniºs. an[ k>pn)a[ tij[trmi> j v[(hkÃs (fniºs an[ hiu(s>g (fniºs ni (bzn[smi> z>pliÄy&> C[. 

 

Customers Segments:  

કંની મુફંઇ, ફદલ્શી, ચેન્નાઇ, ફેંગ્રોય, શૈદયાફાદ, જમયુ, સયુત, અભદાલાદ, ણેૂ અને ઇન્દોયથી વભગ્ર બાયતભા ં5MTFGF ગ્રાશકો ને lAhG[;, લાશન અને શાઉનવિંગ રોન્વ 

ઓપય કયે છે. 

k>pn) d[Sni (v(vF Sh[ri[mi> 10 b\i>c Friv[ C[ an[ aRyir s&F) B>Di[Lni[ mi[Ti[ (hAsi[ (v(vF srkir) b[>k, p\iev[T s[kTr b[>ki[ vg[r[ pis[Y) m[Lvt) ht). 

 Strengths- 

1. ભજબતૂ એવએભઈ નધયાણ વ્મલવામો 

2. ગ્રોવ એનીએ અને નેટ એનીએના નીચા દય વાથે ઉચ્ચ ગણુલત્તાલાા રોન ોટપપોલરમો. 

3. નલતફયત ફયણાભના વાલફત િેક યેકોડપ. નાણાકીમ લપ 2013 અને 2017 લચ્ચે, કંનીના કુર કે્રફડટ એક્વોઝય અને કુર આલક અનકુ્રભે 30.0% અને 31.4% ના 
વીએજીઆયભા ંલધાયો થમો શતો. 

4. વસં્થાકીમ પ્રભોટવપને કાયણે શે્રષ્ઠ ઔદ્યોલગક વ્મલશાયો અને આંતયયાષ્િીમ કોોયેટ ગલનપન્વ ધોયણોની ઍક્વેવ. 

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 54,853.65 46,922.73 39,916.86 31,608.02 22,070.85 

Total Revenue 7,155.42 6,413.79 5,280.56 3,969.05 2,415.77 

Profit After Tax 2,090.38 1,910.16 1,490.65 1,121.36 900.94 

 

t[Y) nfin) d(OTa[ ji[ea[ ti[ k>pn)n) kimg)r) GN) sir) C[. 

 

 MH Take: 

mik[<T-hb t[mni  m*Ãyvin ri[kiNkiri[n[ ai aiep)ai[mi> lG&tm m*Ãyn&> ri[kiN krvin) slih aip[ C[. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


