
 

 

nn 

 

 

 

 

 

 

22
nd

September2018            Issue - 318 

 

 

 ળેયફજાયભાાં બાયે કડાકા ફાદ રયકલયી 
મુાંફઈ ળેયફજાયભાાં શકુ્રલાયે વલાયથી બાયે ઉતાય -ચઢાલ 
જલા ભળ્મ શત. વેન્વેક્વ વલાયે એક તફકે્ક 300 
ઈન્્વ લધ્મા  
ફાદ ફયે બાયે ગબયાટબયી લેચલારી જલા ભી શતી 
અને વેન્વેક્વ 1100 ઈન્્વ જ્માયે નનફ્ટી 367 ઈન્્વ 
ગગડી ગમા શતા 

 દીલાન શાઉનવિંગભાાં 50% ઘટાડ 
દીલાન શાઉનવિંગ પાઈનાન્વના ળેય બાયી ઘટાડ થમ છે . 
ળેય ઈન્રાડેભાાં 50 ટકા સધુી તટૂી ગમા છે અને એ 2 લષના 
નનચરા સ્તય ય શોંચી ગમા છે . એટલ ુજ નશીં રદલાન 
શાઉનવિંગ નવલામ ફીજી શાઉનવિંગ પાઈનાન્વ કાંનનઓભાાં ણ 
જયદાય ઘટાડ આવ્મ છે . જ કે  દીલાન શાઉનવિંગ ના 
ફૉન્ડના યીેભેન્ટભાાં રડપૉલ્ટના વભાચાય શતા. 
 

 જેટ એયલેઝભાાં 8 ટકાનુાં ગાફડુાં 
આલકલેયા નલબાગના વચષ ઓયેળનની ચચિંતા લચ્ચે 
જેટ એયલેઝના ળેવષભાાં વતત ફીજા વેળનભાાં કડાક 
જલામ શત અને  

શકુ્રલાયે ફયે કાંનીના ળેય 8 ટકા ઘટીને રેડ થઈ યહ્યા 
શતા. 

 GST રયપાંડભાાં નનકાવકાયને ઝડી યાશતની ળક્યતા 
નનકાવકાયને GST શઠે ઝડી રયપાંડ આલાના બાગરૂે 
વયકાય ટેક્વ રયપાંડના ભાખાની વભીક્ષા કયી યશી છે . 
નાણાપ્રધાન જેટરીએ ગમા વપ્તાશ ેનનકાવને પ્ર ત્વાશન 
આલાનાાં ગરાાં રેલાનુાં લચન આપ્્ુાં શત ુાં . વેન્રર ફડષ 
ઓપ ઈનડામયેક્ટ ટેક્ક્વવ એન્ડ કસ્ટમ્વ લીક -એન્ડભાાં 
કેટરાાંક ગરાાંની જાશયેાત કયે તેલી ળક્યતા છે. 
 

 રૂનમ 17 ૈવા ભજબતૂ થઈને 72.20 ય ફાંધ 
1 ડૉરયના મકુાફરે બાયતીમ રૂનમ 17 ૈવા લધીને 
72.20 ના સ્તય ય  ફાંધ થમ છે . જ્માયે બધુલાયના 
કાયફાયી વત્રના રદલવે બાયતીમ રૂનમ 72.37 ના સ્તય 
ય ફાંધ થમ શત. 

 

 

 

 

 

 

Corporate 
Action 

Company Name Type 
& 

Percentage 

Record Date Ex-Date 

BONUS Emkay Taps Bonus Ratio (5:1) 25-09-2018 24-09-2018 
Igarashi Motors Bonus Ratio 

(25:202) 
28-09-2018 27-09-2018 

Alexander Stamp Bonus Ratio (1:5) 28-09-2018 27-09-2018 
Splits Kirloskar Pneum New FV 2 - 26-09-2018 

Dividend Oceanic Foods Final (2.50%) - 24-09-2018 
Oceanaa Biotek Final (15%) 25-09-2018 24-09-2018 
Multiplus Hold Final (2%) - 24-09-2018 
KNR Construct Final (20%) - 24-09-2018 
GSB Finance Final (2.50%) - 24-09-2018 

Agro Phos India Final (0.50%) - 24-09-2018 
Hind Aluminium Final (16%) - 24-09-2018 

Veto Switch Final (20%) - 25-09-2018 
West Leisure Final (1%) - 26-09-2018 

Tanla Solutions Final (30%) - 26-09-2018 
Hinduja Global Final (25%) - 26-09-2018 

Accelya Kale Final (320%) - 27-09-2018 

http://gujarati.moneycontrol.com/india/stockpricequote/finance-housing/dewan-housing-finance-corporation/DHF
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/engineering/emkaytapscuttingtools/ETC02
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/electricequipment/igarashimotors/IM01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/alexanderstampsandcoin/JLF
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/compressors/kirloskarpneumaticcompany/KGK
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/multiplusholding/OF03
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/multiplusholding/OBI
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/multiplusholding/MH07
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/constructioncontractingcivil/knrconstructions/KC13
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/gsbfinance/GSB
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/aluminium/hindaluminiumindustries/API
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/aluminium/hindaluminiumindustries/HAI
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/tanlasolutions/VSC01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/tanlasolutions/WLR
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/tanlasolutions/TS11
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/hindujaglobalsolutions/HGS01
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/kaleconsultants/KAL


 

 

gyi s¼tihmi NiftyApi[T:- 

uprmi> 11464.95 an[ n)cimi> 10866.45 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 11,300 upr close nh)> aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[cvil)  ji[vi mL[ an[ n)cimi> 11,000 Y) 10,800 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

jyi> s&F) 26,400 upr close nh)> aip[ Ryi> s&F) uCiL[ v[cvil)  ji[vi mL[ an[ n)cimi> 25,000 Y) 24,650 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

BANKNIFTY WEEKLY CHART  

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:- GTiD[ 414 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 

458 Y) 470  ni[ Biv aiv) Sk[. 

CRUDE OIL :- GTiD[ 4750 ni sl Y) Kr)d) j 

krv) uprmi> 5350 Y) 5555 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:-uCiL[ 37,600 Y) 37,700 n) r[ºjmi> 

v[ciN krv& 38,700 ni[ sl riKvi[ n)cimi> 36,600 Y) 

36,400 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 35,500 ni[ sl 

riKvi[ uprmi> 37,600 Y) 37,700 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

 

GOLD:-uCiL[  31,100 Y) 

31,200 n) r[ºjmi> v[ciN kr) Skiy 

31,444 ni[ sl riKvi[ n)cimi> 

30,200 Y) 30,100 ni[ Biv aiv) 

Sk[. 

 

 

NATURALGAS:- GTiD[ 200 n) 

r[ºjmi>  198 ni sl Y)  Kr)d) kr) Skiy  

uprmi> 230  ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GOLD WEEKLY CHART 

SILVER WEEKLY CHART 

 

NATURALGAS WEEKLY CHART 

Nifty WEEKLY CHART 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USDINR:GTiD[ 70.70 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 73.48  

Y) 73.90 ni[ Biv aiv) Sk[ uCiL[ 73.95 ni sl Y) v[ciN krv& 

n)cimi> 71.40 Y) 70.70 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GBPINR:uCiL[ 98.50 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  n)cimi>> 

93.30  ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR:uCiL[ 86.30 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  an[ 

n)cimi> 83.40 Y) 82.70  ni[ Biv aiv)Sk[. 

 

 

 

 

EURINR CHART 

JPYINR:GTiD[ 62.50  ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy  an[ 

uprmi> 66.60 Y) 67.40  ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

JPYINR CHART 



 

 

Factors affecting Currency Rates: 

્.ુએવ. ભાાં, પેડયરરયઝલષદ્વાયાદયભાાંલધાય, વાંબનલત ફન્ડ ઉજ અને આનથિક વદૃ્ધિના ચચહ્નની ળક્યતા નલદેળી ટષપચરમના 
યકાણકાય દ્વાયા પ્રભાણભાાં ઊંચાજખભ અને લરેટાઇર emerging markets (ઇએભ) દ્વાયા બાંડના પ્રલાશને પ્રત્વાશન આે 
છે. રયણાભે, ડરય એ તાજેતયભાાં તભાભ emerging markets (ઇએભ) ચરણ વાભે ભજબતૂાઇ ભેલી છે. 

વપ્તાશ દયનભમાન ભાત્ર ફને્ન ફાજુ રૂનમાભાાં ભટ લધાય થમ ન શત, યાંત ુતે ખફૂ જ અક્સ્થય શત. ક્રૂડના બાલ અને 
અક્સ્થય macros ના આધાયે રૂનમ અનનનિત યશળેે. 

 

 

 

 

 

 

 
Charts Showing trends of Dollar Index v/s USD/INR & USD/EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Premium / Discount  (USD/ INR) 

Based on Forward Rates 

Duration Premium 

One month 

Forward 

0.29 

Three month 

Forward 

0.75 

Six month 1.25 

One year 2.80 

RBI reference Rates 

Currency Rates 

USD 71.84 

GBP 94.15 

Euro 84.68 

100 Yen 63.67 

 

 



 

 

IPO NOTES of 

Garden reach shipbuilders and engineers limited &Aavas Financiers 

 

 Garden reach shipbuilders and engineers 

ભારતમાાંશપબબલ્ડિંગકાંપનીMoDનાળહીળટીશનયાંત્રણહઠેલઅનેમખુ્યત્ળેભારતીયનૌકાદલઅનેભારતીયદરરયારક્ષકનીશપબબલ્ડિંગ
નારરયાતોનેપરૂીકરેછે. તેનાળાહનઅનેયદુ્ધસાંકેતનીક્ષમતાઓઉપરાાંતતેઇજનેરીઅનેએંજજનઉત્પાદનપ્રવશૃિઓમાાંપણકાયયરતછે.    

IPO opening date: 24-Sep-2018 

IPO closure date: 26-Sep-2018 

Issue price band: Rs 115 to Rs 118 per share 

મદુ્દાઓ :- 

a) Offer for Sale: પ્રમોટસયસેબિંગેરહો્ડર 29.21 mn ેરનુાંળેચાણકર.ે કાંપનીનેઆઓફરમાથીકોઈઆળકપ્રાપ્તથેનરહ.   

b)ેરબજારમાાંબલ્ટિંગાભોપ્રાપ્તકરળા. 

 

 

 

 

ચોતોઆપણેકાંપનીનુાંમ ૂ્ યજોઈએ.    

નાણાકીમલષ2014નાયજરૂ. 7.14 નીEPSઅનેરૂ. 118નીઉયનીરકિંભતનાફેન્ડય, P/E 16.5 

નીકેછે. છેલ્રા 3 લષભાાંવયેયાળ 6 કન્વચરડેટેડEPSરૂ. 6, P/E19.6 જેટલુાંકાભકયેછે 

aivi IPO li>bi an[ T^>ki giLi miT[ tYi listing gains miT[ yi[³y nY). 

miT[ Market-Hub t[ni ri[kiNkiri[ n[ ai IPO mi> Big l[vin) BlimN krt& nY) 

 

 Aavas Financiers IPO  

Aavas Financiers a[ a[k nin Atrn &housing finance company C[. જે મખુ્મત્લે બાયત ભાાં અધષ-ળશયેી અને 
ગ્રાભીણનલસ્તાયભાાં ઓછી અને ભધ્મભ આલક Frivti ગ્રાશકની વેલiai[ p*r) piD[ C[.  

 

IPO opening date: 25-Sep-2018 

 

IPO closure date: 27-Sep-2018 

 

Issue price band: Rs 818 to Rs 821 per share 

 

 



 

 

 

મદુ્દાઓ :- 

 Offer for Sale: દયેક લેચાણ ળેયશલ્ડવષ, ઓપય વાંફાંનધત ખચષના તેભના બાગને ઘટાડયા છી અને તેના ય વાંફાંનધ 

તકયફાદ લેચાણ ભાટેની ઓપયની આલકના તેના વાંફાંનધતપ્રભાણના શકદાય યશળેે. 

 

 તાત્કાચરક ઇશ્્નૂા નેટ પ્રવેવ જે શતે ુભાટે એનએચફી રદળાઓના નનમભન 30 મજુફ ન્્નુત્તભ મડૂી માષપ્તતા ગણુત્તય 

જાલલા અને તેના બાનલ મડૂી જરૂરયમા તને શોંચીલલાભા t[ કાંનીના ટામય કેનટર ફેઝને લધાયલા ભાટે ઉમગ 

કયલાભાાં આલળે. 

 

 લધભુાાં,કાંની એલી અેક્ષા યાખે છે કે ઇક્ક્લટી ળેવષની સચૂચ તેની દૃશ્મતા અને બ્રાન્ડ છફીને તેના અક્સ્તત્લભાાં અને 

વાંબનલત ગ્રાશક લચ્ચે લધાયળે. 

 

 

 
નાણાકીમ લષ 2014 નાયજ 15.87 ની ઇીએવ અનેરૂ. 821 ની ઉરા પ્રાઇવફેન્ડ ય, ી / ઇ 51.7x  જેટલુાં કાભ કયે છે. 

છેલ્રા  3 લષભાાં વયેયાળ રૂ. 13 નુાં એકી કૃત ઇીએવ, ી / ઇ 63.1x જેટલુાં કાભ કયે છે. કાંની 51.7x થી 63.1x ની લચ્ચે  

821  રૂનમાની ઇશ્્ ૂબાલના ઉરા ફેન્ડને છેૂ છે. ગ્રપૂાઇનાન્વ ળેય બાલ જેલા તેના ચરસ્ટેડ વાથી 32x (ઉચ્ચતભ) નીી / ઇ 
ય રેરડિંગ કયે છે અને કેનરપનઘય 13.6x (વોથીનીચુાં) ની ી / ઇ ય રેરડિંગ કયે છે અને ઉદ્યગની વયેયાળ 21x છે. આ 
નેધ્માનભાાં યાખીને, અલ પાઇનાક્ન્વમવષ આઈીઓ પ્રાઇવ ઊંચી રકિંભતે છે. 

miT[ Market-Hub t[ni ri[kiNkiri[ n[ ai IPO mi> Big l[vin) BlimN krt& nY) 

 

 
 

 

 


