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 સેન્સેક્સમ ાં સ પ્ત હિક 302 ોઇન્ટનો સધુ રો 

ટે્રડ લોય પયી લકમયાનય અશલેયરો શઠે 95.12 ોઇન્ટનય ઘટયડય વયથે 35227.26 

ોઇન્ટની વયટીએ ફધં યહ્યો શતો. જ્મયયે નનફ્ટી 10700 ોઇન્ટની 
વયમકોરોજજકર વયટી તોડી 39.95 ોઇન્ટ ઘટી 10696.20 ોઇન્ટ ફધં યહ્યો 
શતો. જોકે વેન્વેક્વે વયપ્તયહશક ધોયણે 302 ોઇન્ટનો આકાક સધુયયો નોંધયવ્મો 
છે. વેન્વેક્વની આગેલયની શઠે યલય, હયમયલ્ટી, સ્ભોરકે, નભડકે, ભેટલ્વ, 

કેનટર ગડુ્વ, ફેન્ક અને આઇટી ળેવાભય ંણ ઘટયડયની ચયર યશી શતી. જોકે, ભે 

ભયવભય ંઓટો વેલ્વભય ંઆકાક વદૃ્ધિનય અશલેયરો યછ ઓટો ઇન્ડેક્વ 0.67 

ટકયનય સધુયયય વયથે યહ્યો શતો. 

 ઔદ્યોગિક ઉત્ દન ગ્રોથ ઝડી વધી 4.7 % 

ઔદ્યોગગક ઉત્યદન વદૃ્ધિ દય (IIP)ભય ંઝડી વદૃ્ધિ જોલય ભી છે. જીએવટી તથય 
ઇ-લે ગફરની અવય શલે હડસ્કયઉન્ટ થલય રયગી છે. એનિર ભહશનયભય ંઔદ્યોગગક 

ઉત્યદન અગયઉનય લાની તરુનયએ વયેયયળ ફભણુ ંલધી 4.7 ટકય આંબ્ુ ં છે. 

ભેન્્પેુક્ચયીંગ, ઇન્રયસ્ટ્રક્ચય- ફયધંકયભ તથય યલય વેક્ટયભય ં ઝડી ગ્રોથ 

નોંધયમો છે. 

 ONGCનો નપો 37 ટક  વ¹yi[ 

ઓનએનજીવીનો ચોખ્ખો નપો ભયચા ક્લયટાયભય ં37 ટકય લધ્મો શોલયનય અશલેયરો 
યછ ળેય 1.95 ટકયનય સધુયયય વયથે ફૃ. 177.55ની વયટીએ ફધં યહ્યો શતો. 
એપઆઇઆઇની નોનભનર લેચલયરી: નલદેળી નયણયકીમ વસં્થયઓની આજે ફૃ. 

15.31 કયોડની નેટ નોનભનર લેચલયરી યશી શતી. વયભે સ્થયનનક વસં્થયઓની ફૃ. 

266.02 કયોડની નપયફૃી લેચલયરી જોલય ભી શતી. 

 ભ રતનો GDP વદૃ્ધિ અંદ જ 7.5%થી ઘટ ડી 7.3% કર યi[ 

બયયતીમ અથાતતં્ર વયમક્ક્રકર સધુયયો નોંધયલી યહ્ુ ંછે. યંત ુવતત લધી યશરેી 
ક્રૂડની હકિંભત અને તગં આનથિક હયસ્સ્થનતનય કયયણે સધુયયયની િોવે ધીભી 
ડલયની બીનત દળયાલલય વયથે મડૂીઝે જીડીી ગ્રોથ અંદયજ 2018 ભયટે 7.5 

ટકયથી ઘટયડી 7.3 ટકય કમો છે. જોકે, મડૂીઝે 2019 ભયટેનો ગ્રોથ અંદયજ 7.5 ટકય 
જાલી યયખ્મો છે. 

 



 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10764.75 an[ n)cimi> 10558.45 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10,540 n)c[ close nh) aip[ Ryi s&F) FTiD[ Kr)d) ji[vi mL[ uprmi> 10,800 Y) 10,900 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 10,540 n)c[ close aipti 

10,450 Y) 10200 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

uprmi> 27,333 n&> mjb&t resistance ai l[vl pr close aipti 27,800 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ n)cimi> 26,600 n)c[ close aipti 26,300 Y) 

26,000 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

 

 

 

  

  

NIFTY WEEKLY CHART BANKNIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:- GTiD[ 449 ni sl Y) Kr)d) j krv) uprmi> 

465 upr close aipti 470 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

CRUDE OIL :-  uCiL[ 4635 ni sl Y) v[ciN 

krv& n)cimi> 4224 Y) 4165 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 38,650 ni sl Y) Kr)d) j kr) 

Skiy an[ uprmi> 41,350 upr close aipti 

44,100 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

GOLD:- uCiL[ 30,900 ni sl Y) 

v[ciN krv&  n)cimi> 30,440 n)c[ 

close  aipti 30,250 ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

 

NATURALGAS:- 205 n& mjb&t 

resistance C[ ai l[vl cross nh) kr[ 

ti[ profit booking ji[vi mL[ n)cimi> 

GTiD[ 187 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 

uCiLi[ ji[vi mL[ 205 cross krti 

Kr)d) kr) Skiy uprmi> 215 Y) 223 

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

 

 

GOLD WEEKLY CHART 

SILVER WEEKLY CHART 

 

NATURALGAS WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USDINR: : uCiL[ 67.80 Y) 68.20 n) r[ºjmi> v[ciN kr) Skiy 68.58 ni[ 

sl riKvi[ n)cimi> 67.00 Y) 66.85 ni[ Biv aiv) Sk[ GTiD[ 66.50 n) r[ºjmi> 

Kr)d) kr) Skiy uprmi> 67.80 Y) 68.20 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

 

GBPINR: : GTiD[ 88.90 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 90.10 Y) 

90.50 ni[ Biv aiv) Sk[, 91.40 n) r[ºjmi> v[ciN kr) Skiy 92.20 ni[ sl riKvi[ 

n)cimi> 89.90  ni[ Biv ji[vi mL>[ 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : uCiL[ 80.58 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi> 78 Y) 

77.44 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

 

EURINR CHART 

JPYINR: 60.80 ni[ mjb&t support C[ ai l[vl n)c[ close aip[ ti[ 

59.73 ni[ Biv aiv) Sk[ GTiD[ 60.80 ni sl Y) Kr)d) krv). 

 

JPYINR CHART 



 

 

 

Fundamental Report of Mirza International Ltd 

નભઝયા ઇન્ટયનેળનર એ રેધય ફુટલેય અને ચયભડયની બયયતનય અગ્રણી ઉત્યદકોભયનં ુ ંએક છે. અત્મયય સધુીભય ંકંની મખુ્મત્લે અગ્રણી આંતયયયષ્ટ્ટ્રીમ બ્રયન્ડ્વને વપ્રયમ 

કયી યશી છે અને હયણયભ સ્લફૃે 70-75% લેચયણ નનકયવભયથંી આલે છે અને 80% થી લધ ુઅગ્રણી આંતયયયષ્ટ્ટ્રીમ ફૂટલેય કંનીઓ ભયટે ખયનગી રેફર ઉત્યદનભયથંી 
આવ્મય છે. 

અભે ફધય વયયય હયલતાનને કોઈ ણ કંની જોવુ ંજોઈએ અને તે વકં્રભણો વયયી યીતે ચય ુયયખળે અને જો યોકયણકયયો િયયંગબક તફકે્ક તેભને ભલય વક્ષભ શોમ તો 
લતય ચોક્કવણે અવભયન શળે. 

નભઝયા ઇન્ટયનેળનર એ નનકયવ અને ચયભડયની ફુટલેય કંની વયથે વકંયમેરો છે, જો કે શલે નલનલધ સ્તયોભય ંહયલતાન રયલલયભય ંઆલે છે. 

1) Export oriented to domestic oriented 

2) White Label to own brand driven 

3) Leather focused to multiple segments 

4) Only men to now men and women 

અભે ભયનીએ છીએ, ઉયોક્ત પેયપયયો જો વયયી યીતે ચરયલલયભય ંઆલે તો કંનીmi> ઝડી નલકયવનય ગયો કંનીનુ ંનલસ્તયણ અને મલૂ્મયકંનનુ ંપયી યેહટિંગ રયલી ળકયમ 

છે. 

ABOUT THE COMPANY  

નભઝયા ઇન્ટયનેળનર બયયતની અગ્રણી રેધય ફુટલેય ઉત્યદક અને નનકયવકયય છે. ્.ુએવ. અને ્કેુનય ફજાયોભય ં“RED TAPE” નય ોતયનય બ્રયન્ડ નયભથી ગયખયનં ુ ંલેચયણ 

કયવુ ંતે કંનીનુ ંનલશ્રેણ ધયયલે છે. 

RED TAPE ઉયયતં કંનીએ OAKTRAK, BOND STREET લગેયે જેલી બ્રયન્ડ્વની ણ ભયગરકી ધયયલે છે. જોકે,  RED TAPE કંનીનય વૌથી જાણીતય બ્રયન્ડ છે. 

કંનીની દય લે 6 નભગરમન ્નુનટનય ગયખયનંી કુર ક્ષભતય વયથે 6 ઉત્યદન સનુલધયઓ વયથે ખફૂ જ ભજબતૂ ભયખુ ંધયયલે છે. ઉયયતં તેની યવે એક ટેનયી છે જે 

વંણૂાણે ઔધોગગક ટ્રીટભેન્ટ પ્રયન્ટ, 2 ઈન-શયઉવ હડઝયઇન સ્ટુહડમો અને લેયશયઉવીવથી ઈ-કોભવા ચૅનલ્વ યૂય યડલય ભયટે વજ્જ છે. 

ONGOING TRANSFORMTIONS  

Export oriented to domestic focused: નભઝયા નનકયવ રક્ષી કંની છે, જે લા 2015ભય ંલેચયણભય ં75% જેટરો મોગદયન આે છે, યંત ુ નનકયવ ફજાયભય ંતયજેતયનય 
ભદંીનય કયયણે ભેનેજભેન્ટે તેનુ ંધ્મયન ફદલ્્ુ ંછે અને શલે તે ઘયે ુફજાયભય ંઆક્રભકણે નલસ્તયણ કયી યહ્ુ ંછે. 

નયણયકીમ લા 18 ભય ં સ્થયનનક લેચયણનો હશસ્વો 40 ટકય સધુી લધલયની ધયયણય છે અને જો ભેનેજભેન્ટનો અંદયજ વયચુ ંડયો શોમ તો નયણયકીમ લા -19 ભય ંઘયે ુ

લેચયણનો હશસ્વો કુર લેચયણનય 50 ટકય સધુી જઈ ળકે છે. 

સ્થયનનક લેચયણ લધયયલય અને લધતય ઓનરયઇન લેચયણનો રયબ રેલય ભયટે, કંની કૅરેન્ડય લા 2018 ભય ં70-100 ભોટય પોભેટ ઓનરયઇન / ઑપરયઇન સ્ટોવા ખોરળે. 

કંનીએ ેઇટીએભ ભોર અને તેનય ઓનરયઇન / ઑપરયઇન સ્ટોય દ્વયયય બયગીદયયી કયી છે. ઓનરયઇન હડસ્કયઉન્ટ, બયલ અને Paytm ભોર ઓપયો વયથે જોડયઈ તેનય 
ઓનરયઇન શે્રણી બૌનતક ળોનિંગ અનબુલ આળે. 

બયયતભય ંનલસ્તયN miT[ કંની વયયી શોઇ ળકે છે કયયણ કે બ્રયન્ડ વયયી યીતે સ્થયનત છે અને ફજાયની ક્ષભતય ણ વયયી છે. 

WHITE LABEL TO OWN BRAND  

જ્મયયે નનકયવ ભોટે બયગે ખયનગી રેફર (80% +) શતી, ત્મયયે સ્થયનનક લેચયણ વંણૂાણે બ્રયન્ડેડ શત ુ ંઅને તેથી સ્થયનનક લેચયણભય ંલધયયો થલયથી કંની ભયટે ભયજિનભય ં
બયયે સધુયયો થઈ ળકે છે. 

FY18 ભય ંકંનીનય બ્રયન્ડેડ લેચયણ 32% દ્વયયય નલકસ્્ુ ંછે, જ્મયયે નનકયવ લેચયણભય ં10% દ્વયયય નકય્ુું છે 

કંની દ્વયયય લશેંચયમેરય s[ગભેન્ટ હયણયભોનય આધયયે, બ્રયન્ડેડ વેગભેન્ટભય ંભયજિન અનબ્રયડંડે વેગભેન્ટ કયતય ંનોંધયત્ર યીતે લધયયે છે. 

LEATHER FOCUSED TO MULTIPLE SEGMENTS  

ળફૃઆતથી, નભઝયા ઇન્ટયનેળનર શભેંળય ચયભડયની કેન્દ્ન્િત કંની યશી છે, જો કે તેનય બ્રયડં અને નલળય નલતયણ નેટલકાની ભજબતૂયઈને ધ્મયનભય ંયયખીને, ભેનેજભેન્ટ શલે 

પોક્વ ચયભડયની ફૂટલેય, યભત, કેઝયઅુર જૂતય, એેયલ્વ અને એવેવયીઝભય ંનલસ્તયણ કયે છે. 

અન્મ કે્ષત્રોભય ં નલસ્તયણ એ મખુ્મ કયયણો ૈકી એક છે કે ળય ભયટે ઘયનય લેચયણભય ંઝડથી વદૃ્ધિ થલયની ધયયણય છે. નયણયકીમ લા 18 ભય ં કંનીએ BOND STREET 
BRAND શઠે FAUX ચયભડયની ચંર ળફૃ કયી અને RED TAPE બ્રયન્ડ શઠે યભતો અને કેઝયઅુર જૂતય રોન્ચ કમયા શતય અને નલી રોક્ન્ચિંગ ઝડથી લધી યહ્યય છે. તેલી 
જ યીતે એપલયમઆઇ 18 નય િથભ 9 ભયવભય ં90 ટકય વદૃ્ધિ નોંધયવ્મો છે. 



 

ભેનેજભેન્ટ મજુફ યભત અને કેઝયઅુર જૂતયની વદંગી લધી યશી છે અને જ્મયયે નયઇકે, એહડડયવ અને ભુય જેલી કંનીઓ ઉચ્ચ યેખયની વેગભેન્ટની વેલય યૂી યડ ેછે. 
ત્મય ંભધ્મ વેગભેન્ટભય ંખેરયડીઓની અછત શોમ છે અને તે જ કંની RED TAPE અથરેઅય જૂતયનય તેનય ોટાપોગરમોભય ંરક્ષ્મ યયખે છે.  

એ જ યીતે નીચરય ફોન્ડ સ્ટ્રીટભય ંપોક્વ ચયભડુ ંફૂટલેય કુદયતી નલસ્તયણ કંનીનય યેડ ટે ચયભડુ ંફૂટલેય છે અને ફજાયનુ ંકદ િીનભમભ ચયભડયની ચંર વયખયભણીભય ં
ખફૂ ભોટી છે 

WOMEN SPORT SHOES  

ભયચા 18 ભય ંકંનીએ યેડ ટે બ્રયડં શઠે ભહશરય યભતનય જૂતય યજૂ કમયા. ભહશરય યભતો ગયખય ંવેગભેન્ટ પયીથી ભધ્મ શે્રણીનય વેગભેન્ટભય ંઉેગક્ષત શે્રણી છે અને તે જ 

વચંયરન શુ ંછે રુુોની ફૂટલેયની વયખયભણીભય ંસ્ત્રીઓ િભયણભય ંઝડથી લધતી જતી વેગભેન્ટ છે. 

ભેનેજભેન્ટ િભયણે, તેઓ આગયભી ફે લાભય ંભહશરય ફૂટલેય વેગભેન્ટભય ંલયનિક ધોયણે યચં રયખથી લધ ુજોડીઓનુ ંલેચયણ કયલય ભયટે રક્ષ્મયકં ફનયલી યહ્યય ંછે. 

એકંદયે, mik[<T - hb ભયન[ છ[ કે સ્થયનનક ફજાયો યનુ ંધ્મયન અને નલય વેગભેન્ટભય ં નલસ્તયણથી કંનીની વદૃ્ધિભય ંલધયયો થલો જોઈએ અને તે બ્રયન્ડેડ વેલ્વનય લધતય 
િભયણને ધ્મયનભય ંરઈને કંની ભયટે ભયજિનની અડગ ફની ળકે છે. 

 

OPEARTING PERFORMANCE     

 

લો દયનભમયન નભઝયાન ુ ંિદળાન ખફૂ સવુગંત યહ્ુ ંછે. કંનીએ વતત લેચયણભય ંલધયયો કમો છે જો કે લેચયણભય ંવદૃ્ધિ તયજેતયભય ંનકયયી કયઢલયભય ંઆલી છે. 

લેચયણભય ંતયજેતયનય નીચય વદૃ્ધિની નનકયવભય ંવકંોચન થલયની વબંયલનય છે, જો કે તે જાણવુ ંવયરંુ છે કે સ્થયનનક લેચયણ ઝડથી આગ લધી યહ્ુ ંછે. જ્મય ંસધુી ભયજિનનો 
વફંધં છે ત્મય ંસધુી નભઝયાન ુ ંિદળાન 15-18% ની યેન્જભય ંપેરયમેર EBITDA ભયજિન વયથે ખફૂ સવુગંત છે. જેભ જેભ કંની શલે સ્થયનનક લેચયણ ય લધ ુધ્મયન કેન્દ્ન્િત કયી 
યશી છે તેભ, White Label લેચયણની તરુનયભય ંબ્રયન્ડેડ લેચયણનો હશસ્વો લધલયની ધયયણય છે. 

કંનીએ ફેરેન્વ ળીટ અને કેળ ફ્રોનય આગનય બયગભય ંણ વયયો દેખયલ કમો છે. તેણે તેનય દેવુનં ુ ંણ વચંયરન ક્ુું છે, નયણયકીમ લા 2007 ભય ંદેવુ-ંઇસ્ક્લટી યેનળમો 95 

નય દયે ઘટીને નયણયકીમ લા 2010 ભય ં30 ની વયખયભણીએ ઓછો થમો છે. આગ જતય ંકંની તેની ક્ષભતય નલસ્તયયી ળકળે નશીં કયયણ કે સ્ોટ્ાવ જૂથે ભેન્્પેુક્ચયીંગ 

આઉટવોનવિંગ છે જ્મયયે અન્ડય-શયઉવ ઉત્યદન એકભો લતાભયનભય ં80 ટકય ક્ષભતયનો ઉમોગ કયે છે. આથી જો કંની દ્વયયય કોઈ લધ ુદેવુ ંરેલયભય ંઆલે તો તે કયમાકયયી 
મડૂીની જફૃહયમયતને બડંો રંુૂ યડળે. 

કંનીએ મડૂી પયલણીનય ભોયચે વયયી કયભગીયી ફજાલી છે, જેભય ંROE અને ROCE ફનેં 15-20% ની યેન્જભય ંછે. 

VALUATION  

શલે આણે જાણીએ છીએ કે નભઝયા ઇન્ટયનેળનર ફી 2 ફીથી ફી 2 s) કંનીભય ંહયલનતિત થઈ યશી છે, જે રેધય િોડક્્વથી ફહુનલધ વેગભેન્્વભય ંલૈનલધ્મીકયણ કયીને 

નનકયવ અને જોખભ ઘટયડલયની વયખયભણીએ સ્થયનનક લેચયણ ય ધ્મયન કેન્દ્ન્િત કયે છે. તયજેતયનય લાનુ ંિદળાન ઓછ ંથઈ ગ્ુ ંછે યંત ુઆગયભી થોડય લોભય ંલેચયણ 

વદૃ્ધિ અને નપયકયયકતયનય વદંબાભય ંવયરંુ યશલેયની ધયયણય છે. 

હયરેક્વો અને ફયટય જેલી જ વેગભેન્ટભય ંકયમાયત કંનીઓ 40-50 ગયયનય કભયણી ય લેયય કયે છે. દેખીતી યીતે તેઓ યવે લધ ુવયરંુ બ્રયન્ડ હયકોર અને ઘણુ ંલધયયે 

સ્થયનનક લેચયણ છે, યંત ુશલે નભઝયા આંતયયયષ્ટ્ટ્રીમ ણ એ જ ભયગા ય આગ લધી યહ્યો છે. નભઝયા ઇન્ટયનેળનર શયરભય ં18 times earnings ય લેયય કયી યશી છે. જો 
કંની તેની મોજનયઓ ચરયલી ળકે છે, તો અભે તેની ફહુનલધ યેગ્્રેુળન વયથે કભયણીભય ંવયયી વદૃ્ધિ જોઈ ળકીએ છીએ. 

MH Take: 

ai bFi p(rbLi[n[ ¹yinmi> mik[<T- hb t[ni ri[kiNkiri[n[ નભઝયા ઇન્ટયનેળનર k>pn)mi> li>bi tYi T*>kigiLi miT[ ri[kiN krvin) BlimN kr[ C[.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


