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 નિફ્ટીએ 10800િી સપાટી વટાવી, સેન્સેક્સ 290 સધુર્યi [ 

ફીએવઇ વેન્વેક્વ 289.52 ોઇન્ટના પ્રત્માઘાતી સધુાયા વાથે 35535.79 

ોઇન્ટ ફધં યહ્યો શતો. જ્માયે નનફ્ટી 89.95 ોઇન્ટના સધુાયા વાથે 10800 

ોઇન્ટની વામકોરોજિકર વાટી ક્રોવ કયી 10806.50 ોઇન્ટ ફધં યહ્યો 
શતો. આજે વૌથી ભોટી અપયાતપયી ટેલરકોભ ળેવસભા ંિોલા ભી શતી. 

 િેસ્લે ઇન્ન્િર્ા 6 ટકા ઊછળ્ર્ો: 

કંનીએ ભાર્સના અંતે યુા થમેરા નિભાનવક ગાાભા ંર્ોખ્ખા નપાભા ં
35.98 ટકાની વદૃ્ધિ નોંધાલી શોલાના અશલેારે ળેય આજે 5.70 ટકા લધી રૂ. 

9498.90ની વાટીએ ફધં યહ્યો શતો. 

 એનિર્િ પેઇન્ટ ઉછળ્ર્ો: 

કંનીના નિભાનવક યીણાભો મિુફ ર્ોખ્ખો નપો વાધાયણ 3.39 ટકા 
લધ્મો શતો. યંત ુ ળેય આજે 6.17 ટકા ઉછી રૂ. 1289.60ની વાટીએ 

યહ્યો શતો. 

 ICICIબેન્કિોિફો45%ઘટયi[ 

આઇવીઆઇવીઆઇ ફેન્કે ભાર્સ- 18ના અંતે યુા થમેરા ર્ોથા નિભાનવક 

ગાા ભાટે કોન્વોલરડેટેડ ધોયણે ર્ોખ્ખો નપો 45 ટકા ઘટાડા વાથે રૂ. 1142 

કયોડ (રૂ. 2083 કયોડ) નોંધાવ્મો છે. 

 આઇઆઇપી ગ્રોથ 5 માસિા તળિરે્, માર્યમાાં 4.4 ટકા થર્i[ 

તભાભ પ્રકાયના કેનટર ગડુ્ઝના ઉત્ાદનભા ં ઘટાડો થલાના કાયણે 

ઔદ્યોલગક ઉત્ાદન ારં્ ભહશનાની નીર્ી વાટી ય યહ્ુ ં છે. ભાર્સભા ં
આઇઆઇી ગ્રોથ 4.4 ટકાના દયે યહ્યો છે. ઔદ્યોલગક ઉત્ાદન લસ 2017-

18ના નાણાહંકમ લસભા ં ઘટીને 4.3 ટકા યહ્ુ ં છે જે અગાઉના લે 4.6 

નોંધાયુ ં શત ુ.ં િોકે, ભાર્સ 2017 ભા ંણ આઇઆઇીભા ં 4.4 ટકાની વદૃ્ધિ 

નોંધાઇ શતી આભ આ લે ણ ઔદ્યોલગક ઉત્ાદન અગાઉના લસની 
તરુનાએ િલાઇ યહ્યો છે તેભ વેન્રર સ્ટેહટસ્સ્ટક્વ ઓહપવ દ્વાયા દળાસલાયુ ં
છે. 

 



 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10812.65 an[ n)cimi> 10635.65 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

  

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

10,896 n& mhRvn& l[vl C[ jyi> s&F) ai l[vl pr close nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ 10,896 pr close aipti 11,040 Y) 11,111 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[, n)cimi>  10,620 ni[ mjb&t support C[ ai l[vl  n)c[ close aipti 10,400 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

uprmi> 26,600 n&> mjb&t resistance C[ ai l[vl pr  close aipti 27,280 Y) 27,600 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ n)cimi> 26,000 ni[ mjb&t support C[ 

jyi s&F) ai l[vl nh) break kr[ Ryi s&F) FTiD[ Kr)d) ji[vi mL[. 

 

 

 

 

  

  

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[ 468 pr close aipti 484 Y) 500 

ni[ Biv aiv) Sk[ GTiD[ 440 ni sl Y) Kr)d) j krv). 

 

CRUDE OIL :-  GTiD[ 4620  ni   sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy uprmi> 4842 cross krti 4920 ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 38,500 ni sl Y) Kr)d) j kr) 

Skiy an[ uprmi 41,850 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

GOLD:- GTiD[ 31,300 n) r[ºjmi> 

Kr)d) krv) 31,000 ni[ sl riKvi[ 

uprmi> 32,100 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:- GTiD[ 177 ni 

sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 204 ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

 

GOLD WEEKLY CHART 
NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

USDINR: : uCiL[ 67.67 Y) 67.80 n) r[ºjmi> v[ciN kr) Skiy 68.05 ni[ 

sl riKvi[ ji[ 68.05 pr close aip[ ti[ 68.94 Y) 70.50 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

 

GBPINR: : GTiD[ 88.80 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 92.00 Y) 

94.00 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : 79.50 ni[ mjb&t support  C[ ji[ ai l[vl pr close 

aip[ ti[ 78 Y) 76.23 ni[ Biv aiv) Sk[ uprmi> 80.67 cross krti 81.17 Y) 

81.74 ni[ Biv ji[vi mL[ 

 

EURINR CHART 

JPYINR: : 62.20 ni[ Biv cross krti 64.00 ni[ Biv ji[vi mL[ GTiD[ 

60.78 ni sl Y) Kr)d) j krv). 

 

JPYINR CHART 



 

 
IS INDUSTRY P/E ACTUALLY RELEVANT FOR INVESTORS? 

 
દયેક યોકાણકાય વસ્તા બાલે કંનીઓના સ્ટોક ખયીદલા ભાગેં છે. િો કે દયેક યોકાણકાય મલૂ્મના ધોયણે વસ્તા કે ખર્ાસ સ્તયે k>pn) t[ni ATi[kni[ 

લેર્ાણ કયે છે કે કેભ તે નક્કી કયલા ભાટે અરગ અરગ ભાદંડોનો ઉમોગ કયે છે.  t[ni miT[ કેટરાક P/E યેનળમો ti[ કેટરાક  Price to book ni[ upyi[g 

કયે છે tYi અન્મનો Dividend - yield લગેયેનો ઉમોગ થામ છે. 

m*Ãyn) Ñ(Ö a[ ji[ti> વાભાન્મ યીતે અન્મ એક ભાદંડ જે  Industry P/E Ratio  છે. j[mi> ri[kiNkiri[ ATi[kn) ps>dg) krvi miT[ni[ ઉમોગ કયે 

છે.    

ઇન્ડસ્રી ી / ઇ યેનળમોની રોકનપ્રમતાને િોતા,ં mik[<T hb t[mni યોકાણkir ભાટેના ળેયોની વદંગી કયતી લખતે ઘણા રોકોએ લાયંલાય તેભને 

છૂ્ુ ંછે k[ ઇન્ડસ્રી ી / ઇ sir>& hi[y ti[ t[mi> bF) j k>pn)ai[ sir) hi[y C[.  

INDUSTRY P/E 

 જે સ્ટોક એક્વરે્ન્િો upr listed છે; t[ bF) j k>pn)ai[n) sr[riS p)/E r[(Syi[ n&> s*cn ઇન્ડસ્રી ી / ઇ યેનળમો mi> ji[vi mL[ C[.  નલનલધ 

િનતઓ શોy  છે જેભા ંઇન્ડસ્રી ી / ઇનો ગણતયી કયી ળકામ છે. કેટરાક સ્રોતો તેને ઇન્ડસ્રીmi>n)  કંનીઓના ી / ઇ યેનળમોના વય વયેયાળ તયીકે 

ગણતયી કયે છે; જ્માયે કેટરાક અન્મ સ્ત્રોતો તેને કંનીઓના ી / ઇ યેનળમોના ભાકેટ-કેનટરાઈઝેળન Weighted વયેયાળ તયીકે ગણતયી કયે છે. અથલા 
પક્ત આ તભાભ કંનીઓની ર્ોખ્ખી નપાભા ંઉદ્યોગભા ંતભાભ કંનીઓના કુર ભાકેટ કેનટરાઇઝેળનનો ગણુોત્તય શોy ળકે છે. 

કેટરાક યોકાણકાયો ભાને છે કે ી / ઇ યેનળમોભા ંતેના ઇન્ડસ્રી ી / ઇ  કયતા ંn)c[  સ્ટોક રેહડિંગ kr[ ti[ t[ સ્ટોક  વસ્તા બાલે છે.  

યોકાણકાયની ભાન્મતા એલી ધાયણા ધયાલે છે કે ઉદ્યોગભાનંા તભાભ ળેયોના ી / ઇ યેનળમો  ઇન્ડસ્રી ી / ઇ યેનળમો તયપ લળ્મા છે. આને મીિ રિવસયિ 

નથર્િી કશલેાભા ંઆલે છે, જે સરૂ્લે છે કે ી / ઇ યેનળમોmi સ્ટોકni ી / ઇ યેનળમો કયતા ંઇન્ડસ્રી ni ી / ઇ યેનળમો n)c[ hi[y ti[  t[ vFS[ an[ ji[   

સ્ટોકni ી / ઇ યેનળમો કયતા ંઇન્ડસ્રી ni ી / ઇ યેનળમો vF& hi[y ti[ t[ ગણુોત્તયભા ંઘટાડો કયળે. 

ળેયો ભાટે વદંગીના ભાદંડ તયીકે ઇન્ડસ્રી ી / ઇ યેનળમોનો ઉમોગ કય[ t[mi> mik[<T~hb ભાનત&  નથી તેના ભાટે ઘણા ંકાયણો છે અને તે લાર્કો 

અને યોકાણકાયોને એ િ નલળે વરાશ આ)a[ છે. 

 

1) કોઈપણ ઇન્િસ્રીમાાં વ્ર્ક્ક્તગત િેિોનુાં પી / ઇ િેનિર્ોમાાં હાંમેિા ઘણો મોટો તફાવત છે. 

ઇન્ડસ્રી ભા ંવ્મક્ક્તગત ળેયોનુ ંP / E યેનળમો આ શે્રણી શભેંળા ભતૂકાભા ંખફૂ િ U>ci[ યહ્યો છે અને તે 

બનલષ્મભા ંણ યશલેાની ધાયણા છે.  

 જે ATi[kn&> વતત નફ & prfi[<mºS યહ્[ છે, t[vi ATi[k નીર્ા ી / ઇ ગણુોત્તયભા ં લેર્ાણ કયળે અને 

વાયા ળેયો યશળેે j[n&>  prfi[<mºS sir>& rh[l C[ તેથી ઉચ્ર્ P / E ગણુોત્તયભા ંલેર્ાણ ર્ાલ ુયાખળે. 

ળરૂઆતભા ંનીર્ા ી / ઇ ય લેર્લાભા ંઆલતા અર્ોક્કવ ળેયો શળે, જે વતત વાયા પ્રદળસન દળાસલળે 

અને ાછથી t[ni Bivmi> uCiLi[ દળાસલળે અને ઉચ્ર્ ી / ઇ ય લેર્ાણ કયળે.  

 

 

2) ઇન્િસ્રી પી / ઇ િેનિર્ો અંતગયત કાંપિીઓિા પી / ઇ િેનિર્ો પિ આધાિ િાખે છે અિે તે બીજી િીત િથી. 

ઇન્ડસ્રી ી / ઇ યેનળમો એક તાયલેરી વખં્મા છે, જેનો ભતરફ ઘટક કંનીઓ દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે, જે વાભાન્મ વયેયાળથી અથલા તેભની વ્મક્ક્તગત P / 

E ગણુોત્તયની ફજાય મડૂીકયણ બાહયત વયેયાળ છે. વ્મક્ક્તગત ગણુોત્તયના ી / ઇ યેનળમોના ર્લથી ઇન્ડસ્રી ી / ઇ યેનળમોભા ંલધાયો અથલા ઘટાડો 
થળે. 

લધભુા,ં  mik[<T~hb ભાન[ છે કે િો કોઈ યોકાણકાય વબંનલત વાયી કંનીના ળેયોને વસ્તા લેલ્યએુળન્વ (નીર્ા ી / ઇ યેનળમો) ય ઇન્ડસ્રીભાYં) ખયીદી 
ળકે છે, જે શારભા ંsAti ી / ઇ યેનળમો ધયાલે છે, તે છી બનલષ્મભા,ં જ્માયે વદં કયેર કંની વાયી કાભગીયી ફજાલે છે અને ફજાય તેના ળેયને ઊંર્ા ી / 

ઇ યેનળમો વોંે છે, તો છી આ કંની વભગ્ર ઇન્ડસ્રીના ી / ઇ યેનળમોભા ંલધાયો કયળે. 



 

તેથી, mik[<T~hb ભાન[ છે કે તે ઇન્ડસ્રી ી / ઇ છે જે તેના ઘટક કંનીઓ દ્વાયા પ્રબાનલત છે અને યોકાણકાયને તેના લેલ્યએુળન ી / ઇ યેનળમો સ્તયોને 

ધ્માનભા ંરીધા લગય વાનકુૂ લેલ્યએુળન ય વાયો દેખાલ કયતા ળેયો વદં કયલો િોઈએ. એક વાયો દેખાલ કયતી કંનીના ળેય ઉદ્યોગને ી / ઇ લધ ુ

ઊંર્ી ફનાલળે, જ્માયે ફજાય તેના વાયા દેખાલને રીધે ી / ઇ ય તેની વાયી કાભગીયી કયીને તેના વાયા પ્રબાલને દંડને ફદરે તેના ઊંર્ા        P / E 

આળે. 

3) ઇન્િસ્રી પી / ઇ ખોટો હોy િકે છે કાિણ કે કોઈ ર્ોક્કસ કાંપિી િ હોy િકે કે જેમાાં કાંપિીનુાં વગીકિણ કિવામાાં આવિે. 

ઘણી લખત, કોઈ કંની એક નલનળષ્ટ ઉદ્યોગભા ંવરં્ારન કયી ળકે છે, જે કદાર્ ળેયફજાયભા ંઘણા ખેરાડીઓની માદી નશીં શોમ. આલા હકસ્વાભા,ં 
Moneycontrol જેલા નાણાકીમ ોટસર કોઈણ ઉદ્યોગ વેગભેન્ટ શઠે મકૂી ળકે છે જે તેના લેાયની યેખા ભાટે વાર્ા પ્રનતનનનધ શોઈ ળકે નશીં. 

ઉ.દા .. કૃનિભ ર્ાભડાની ફનાલતી Mayur Unicaters Ltd (ભયયુ યનુનક્ક્લટેવસ લરનભટેડ) ાવે વ્મલવામની એક િ રાઇનથી લરસ્ટેડ કેટરાક રોકો 
નથી. તેથી નાણાકીમ ોટસર તેને તેભના શારના ઉદ્યોગોભાનંા કોઈણ વમશૂને લગીકૃત કયલાનુ ંમશુ્કેર રાગે છે. અભે નીરે્ િોઈ ળકીએ છીએ કે સ્રેનય 

તેને "ટેક્વટાઇર" ઉદ્યોગભા ંવોંેર છે: 

આલા ખોટા ઉદ્યોગ ી / ઇ ડેટાના આધાયે યોકાણકાયનો નનણસમ રેનાય યોકાણકાય, અજાણતા,ં અમોગ્મ નનણસમ 

રે છે. 

તેથી, mik[<T~hb ભાન[ છે કે યોકાણકાયોએ તેભની લેર્ાણભા ંવતત નપાકાયકતા વાથે વાયી વદૃ્ધિ દળાસલતી 
કંનીઓ ય ધ્માન કેસ્ન્િત કયવુ ંિોઈએ, તે રૂહઢચસુ્ત યીતે નધયાણ કયલાભા ંઆલે છે, તેભના કાભગીયીભાથંી મકુ્ત યોકડ 

પ્રલાશનુ ંઉત્ાદન કયે છે અને વસ્તી હકિંભતે ઉદ્યોગો સયુક્ષાની વાયી ભાિીન યૂી ાડે છે. 

 તેલી િ યીતે, યોકાણકાય કોઈ ર્ોક્કવ ઇન્ડસ્રીના ળેયોને ઊંર્ી   ી / ઇ યેનળમો ય ખયીદલા ભાટે તૈમાય ન 

શોલો િોઇએ, કાયણ કે કંની એ ઇન્ડસ્રી ભા> છે. િો વદં કયેરી કંની વાયી કાભગીયી કયતી નથી અને ીઅય ી /ઇ 

યેનળમોની િસ્ષ્ટએ તેના વાથીદાયોને નફી ાડી દે તો યોકાણકાયને લફન સખુદ આશ્ચમસનો વાભનો કયલો ડે છે જ્માયે 

અન્મ વાયી કાભગીયી ધયાલતી કંનીઓ તેભના ળેયશોલ્ડવસને લધ ુકભાણી કયીને અને ઉચ્ર્ ી / ઇ યેનળમોના હયણાભે 

લતય આે છે. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


