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 નનફ્ટી 10300 ની નજીક ફધં, વેન્વેક્વ 464 અંક 

રસ્મો 
ફજાયભ ાં ઘટ ડ થબલ ન ાં ન ભ નથી રઈ યહ્ય. આજે ણ 

ફજાયભ ાં બ યી ઘટ ડન  જ દદલવ યહ્ય. વેન્વેક્વ અને નનફ્ટી 
1.5 ટક ની નફ ઈની વ થે ફાંધ થમ  છે. આજન  
ક યફ યભ ાં નનફ્ટીએ 10249.6 સ ધી ગથ  રગ વ્મ  શત  
જ્મ યે વેન્વેક્વ 34140.3 સ ધી તટૂય શત. અંતભ ાં નનફ્ટી 
10300 ની નજીક ફાંધ થમ  છે જ્મ યે વેન્વેક્વ 34300 ની 
નજીક ફાંધ થમ  છે. 

 રૂનમો 28 ૈવા ભજબતૂ થઈને 73.32 ય ફધં 

1 ડૉરયન  મ ક ફરે બ યતીમ રૂનમ 28 ૈવ  લધીને 73.32 

ન  સ્તય ય ફાંધ થમ છે. જ્મ યે બ ધલ યન  ક યફ યી વત્રન  
દદલવે બ યતીમ રૂનમ 73.60 ન  સ્તય ય ફાંધ થમ શત. 

 રયરામન્વ ઈન્ડસ્રીઝ: નપો 0.3% લધ્મો, આલક 11% 

લધી 
ન ણ કીમ લષ 2019 ન  ફીજા ક્લ ટષયભ ાં દયર મન્વ 

ઈન્ડસ્રીઝન નપ 0.3% લધીને 9516 કયડ રૂનમ  થઈ ગમ 

છે. ન ણ કીમ લષ 2019 ન  શરે  ક્લ ટષયભ ાં દયર મન્વ 

ઈન્ડસ્રીઝન નપ 9485 કયડ રૂનમ  યહ્ય શત. ન ણ કીમ 

લષ 2019 ન  ફીજા ક્લ ટષયભ ાં દયર મન્વ ઈન્ડસ્રીઝન  
જીએભઆય 9.50 ડૉરય પ્રનત ફેયર યહ્ય  છે.  

 એવીવીનો નપો 15.2% લધ્મો, આલક 10.2% લધી 
ન ણ કીમ લષ 2019 ન  ફીજા ક્લ ટષયભ ાં એવીવીન નપ 
15.2 ટક  લધીને 209.1 કયડ રૂનમ  યહ્ય છે. ન ણ કીમ લષ 
2018 ન  ફીજા ક્લ ટષયભ ાં એવીવીન નપ 181.5 કયડ 

રૂનમ  યહ્ય શત. 

 અલ્ટ્રાટેક નવભેન્ટ: નપો 9.4% ઘટયો, આલક 20.9% 

લધી 
ન ણ કીમ લષ 2019 ન  ફીજા ક્લ ટષયભ ાં અલ્ટ્ર ટેક નવભેન્ટન  
સ્ટેન્ડઅરન નપ 9.4 ટક  ઘટીને 391 કયડ રૂનમ  થઈ ગમ 
છે. ન ણ કીમ લષ 2018 ન  ફીજા ક્લ ટષયભ ાં અલ્ટ્ર ટેક 

નવભેન્ટન સ્ટેન્ડઅરન નપ 431.2 કયડ રૂનમ  યહ્ય શત. 

  

http://gujarati.moneycontrol.com/india/stockpricequote/refineries/reliance-industries/RI
http://gujarati.moneycontrol.com/india/stockpricequote/refineries/reliance-industries/RI
http://gujarati.moneycontrol.com/india/stockpricequote/cement-major/acc/ACC06
http://gujarati.moneycontrol.com/india/stockpricequote/cement-major/ultratech-cement/UTC01


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate 
Action 

Company Name 
Type  

&  
Percentage  

Record Date Ex-Date 

BONUS CES Limited Bonus Ratio (27:1) 23-10-2018 22-10-2018 

SPLITS 
Frontline Sec New FV 5 22-10-2018 - 

Millitoons Ente New FV 10 22-10-2018 - 
Damodar Ind New FV 5 25-10-2018 - 

DIVIDEND 

Valson Ind Final (10%) - 21-10-2018 
Sacheta Metals Final (2.50%) - 21-10-2018 
Master Trust Final (10%) - 21-10-2018 

Basant Agro Tec Final (5%) - 21-10-2018 
Oceanic Foods Final (2.5%) - 24-10-2018 
Oceanaa Biotek Final (15%) 25-10-2018 24-10-2018 
Multiplus Hold Final (2%) - 24-10-2018 
KNR Construct Final (20%) - 24-10-2018 
GSB Finance Final (2.50%) - 24-10-2018 

Agro Phos India Final (0.50%) - 24-10-2018 
Hind Aluminium Final (16%) - 24-10-2018 

Veto Switch Final (20%) - 25-10-2018 
West Leisure Final (1%) - 26-10-2018 

Tanla Solutions Final (30%) - 26-10-2018 
Hinduja Global Final (25%) - 26-10-2018 

Accelya Kale Final (320%) - 27-10-2018 

https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computerssoftware/ceslimited/SIL13
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeinvestments/frontlinesecurities/FS08
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/textilesspinningsyntheticblended/damodarthreads/ME17
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/textilesspinningsyntheticblended/damodarthreads/DT
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/textilesprocessing/valsonsynthetics/VIL02
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/aluminium/sachetametals/SM12
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/financeleasinghirepurchase/mastertrust/MT02
https://www.moneycontrol.com/india/stockpricequote/fertilisers/basantagrotechindia/BAT
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> Nifty Api[T :- 

uprmi> 11,710.15 an[ n)cimi> 10,249.60 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10,560 upr close nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 10,160 s&G) ni[ Biv aiv) Sk[ 10,160 n)c[ close 

aip[ ti[ 10,000 Y) 9,950 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

uprmi> 25,260 cross krti Kr)d) ji[vi mL[ 24,900 ni[ sl riKvi[ uprmi> 25,800 Y) 26,100 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ ,24,900 n& 

l[vl break krti 24,070 ni[ Biv aiv) Sk[. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

BANKNIFTY WEEKLY CHART  

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:- n)cimi> 445 ni[ support C[ uprmi> 470 

n& resisatnce C[ ai bn[ mi>Y) ki[E pN range break krti 

nv)  momnet ji[vi mL[. 

 

 

CRUDE OIL :- uCiL[ 5180 Y) 5220 n) 

r[ºjmi>  v[ciN krv& 5345 ni[ sl riKvi[ n)cimi> 4962 

Y) 4800  ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- GTiD[ 37,700 Y) 37,800 n) r[ºjmi> 

Kr)d) krv) 37,400 ni[ sl riKvi[ uprmi> 39,500 Y) 

40,000 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

GOLD:- GTiD[ 31,540 n) r[ºjmi> 

Kr)d) kr) Skiy 31,500 ni[ sl riKvi[ 

uprmi> 32,000 Y) 32,500 s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[ uprmi> 32555 ni sl 

Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi> 31500 

break krti 30700 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

 

NATURALGAS:- GTiD[ 220 ni 

sl Y)  Kr)d) kr) Skiy  uprmi> 252 n& 

mjb&t resistance C[ 252 pr close 

aipti 270 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ . 

GOLD WEEKLY CHART 

SILVER WEEKLY CHART 

 

NATURALGAS WEEKLY CHART 

Nifty WEEKLY CHART 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USDINR: : GTiD[ 72.40 ni sl Y) Kr)d) krv) 74.00 ni[ 

Biv ji[vi mL[ 74..30 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi> 

73.00 Y) 72.58 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

GBPINR: : uCiL[ 96.90 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  

n)cimi> > 94.80 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : uCiL[ 85.10 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  an[ 

n)cimi> 83.55   ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 EURINR CHART 

JPYINR: uCiL[ 67.20 ni sl Y) v[ciN kr) Skiy  an[ 

n)cimi> 64.37 Y) 63.70  ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

JPYINR CHART 



 

 

Factors affecting Currency Rates: 

દદલવન  અંતે, રૂનમ ડરય દીઠ 73.33 ની વયખ ભણીભ ાં ભજબતૂ યહ્ય શત. 
લૈનિક ક્રૂડ ઓઈરન  બ લભ ાં રૂીની ભજબતૂ ઈ  છન ાં મ ખ્મ ક યણ ઘટ્ ાં શત  ાં. 
અન્મ મ ખ્મ ચરણ વ ભે ડરયભ ાં અન્મ ક યણ નફ ઈ શતી. 
આંતયય ષ્ટ્રીમ ઊજાષ એજન્વીની જાશયે ત  છ ક્રૂડ તેરન  બ લભ ાં ઘટ ડ થમ છે કે ક્રૂડ ઓઇર ઇન્લેન્ટયી 6.5 નભલરમન ફેયર 

લધીને 416.4 નભલરમન ફેયર થઈ ગઈ છે. 

ઓેક અને આઇઇએએ આ લે અને ત્મ ય છીન  લષ ભ ટે ઓઇર ભ ાંગ વદૃ્ધિની આગ શીભ ાં ઘટ ડ કમો શલ થી ક્રૂડન  બ લભ ાં ણ 

ઘટ ડ થમ શત. 
આગ ભી વપ્ત શ ણ ભ ટે, રૂનમ ય એવ ડરય વ ભે જાલી ય ખS[ 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

0.28 

Three month 

Forward 

0.57 

Six month 1.31 

One year 2.83 

RBI reference Rates 

Currency Rates 

USD 73.44 

GBP 95.65 

Euro 84.17 

100 Yen 65.27 

 

 



 

 

 Research report on – APL Apollo Tubes limited 

દયેક ઉત્ દન કેટેગયી જે એક લખત વાંણૂષ યીતે  commoditized કયલ ભ ાં આલી શતી અને આજે તેને ઉચ્ચ ગ્ર શક વગ ઈ વ થે value-add and 

branded  કેટેગયી ભ નલ ભ ાં આલે છે, તે કેટર ક સ્લપ્નદ્રષ્ટ્ટ   દ્વ ય  વાંચ લરત કયલ ભ ાં આલી શતી, તે સ ળબન ેઇન્ટ શે્રણીભ ાં Asian Paints, 

ફ થરૂભ દપદટિંગભ ાં Cera, એય કરૂવષભ ાં Symphony, નવય નભક ટ ઇલ્ટ્વભ ાં Kajaria  અથલ  ીલીવી  ઇપ્વભ ાં Astral. અભે ભ નીએ છીએ કે APL 

Apollo એ કાંની છે જે સ્ટીર  ઇ ઉદ્યગ ભ ટે transition કયે છે. 

આળયે 30,000 કયડની અંદ જજત લ નિક લેચ ણ વ થે સ્ટીર  ઇ ભટી શે્રણી છે. 60% ઉદ્યગ શજ  ણ unorganized ખેર ડીઓ દ્વ ય  વેલ  આે છે 

જ્મ યે ભટ  organized ખેર ડીઓભ ાં ટ ટ  અને જજિંદ રન વભ લેળ થ મ છે. 

APL Apollo અગ ઉ Bihar Tubes તયીકે ઓખ ત  ાં શત  ાં, જે 2010 સ ધીભ ાં 2-3% ભ કેટ ળેય અને ક   ય ઉન્ડ  ઈપ્વ (કભદડટી) ભ ાં ગશૃ અને કૃન 

કે્ષત્રભ ાં ગટયવ્મલસ્થ  અને  ણી દયલશન ભ ટેની એપ્પ્રકેળન્વ વ થે ભટી શ જયી શતી. 

 

Turning point  શર વેક્ળન (સ્ક્લેય અને રાંફચયવ  ઇ) ભ ાં પ્રલેળ શત જે બ યતીમ ફજાયભ ાં નલ  ઉત્ દન શત . છેલ્ટ્ર  8 લોભ ાં APL 

Apollo એ તેનi લેચ ણn& લલ્ટ્ય ભ 1.65 ર ખ ટનથી 11.3 ર ખ ટન લધ યીને 27% CAGR નોંધ Äy& છે જે ઉદ્યગન  વદૃ્ધિ વ ભે 10% જેટર લધ ય dSi<v[ 

છે an[ તેન  ફજાય દશસ્વેદ યીભ ાં 15% ન લધ ય dSi<v[  છે. ઓછ  ભ જિન Frivti ય ઉન્ડ બ્રેક ફ મ  ઇન) Big)dir) ઘટીને 13% થઈ છે an[ મલૂ્ટ્મ 

લનધિત ઉત્ દનન) Big)dir)  વતત લF) C[. ન ણ કીમ લષ 2015 સ ધીભ ાં મલૂ્ટ્મ લનધિત ઉત્ દનન) Big)dir) ને 90% સ ધી શોંચલ   s&F)ni[ રક્ષમ ાંક 

છે. 

APL Apollo એ ઉદ્યગભ ાં વોથી ઓછ ખચષ ઉત્ દક  છે. વોથી ભટ પ મદ t[ વભગ્ર બ યતભ ાં  multiple plants ધય લે છે, જે રજજસ્સ્ટક્વ ખચષ ય 

ફચત તયપ દયી જામ છે, જે મલૂ્ટ્મન  4-8% છે. અને તેજ વભમે તેન) bhi[L) utpidn xmtini l)F[ t[ સ્ધષકની ત રન ભ ાં 2% ઓછી દકિંભતે વ ભગ્રી 
ખયીદી ળકે છે. તે 29 ળશયેભ ાં લેયશ ઉવ-કભ-ળ ખ  કચેયીઓ વ થેની વોથી ભટી નલતયણ શોંચ ધય લે છે અને ટષપલરમni 1000 થી લધ  ઉત્ દનન& 

90% લેચ ણ ડીરય દ્વ ય  Friv[ છે. ય મ ય ખ તે ત જેતયભ ાં સ્થ મેરી સ નલધ  તેભને નીચેન  લૂીમ ફજાયને કફજે કયલ ભ ાં ભદદ કયળે. આ પ્ર ન્ટ 

બ યતભ ાં શરેીલ ય ડ મયેક્ટ પનભિંગ ટેક્નરૉજી (ડીએપટી) વ થે વજ્જ છે, જે ગ ક ય  ઇભ ાંથી ફન vini ફદરે વીધ  j ચયવ અને રાંફચયવ 

 ઇ ફન લળે. આન થી ગ ણલત્ત  સ ધ યલ ભ ાં, ખચષ અને વભમભ ાં નોંધ ત્ર ફચત થળે. 2020 સ ધી APL આ ટેક્નરૉજીભ ાં નલનળષ્ટ્ટ rh[S[. ન ણ કીમ લષ 
2019 ન  અંત સ ધીભ ાં ક ર સ્થ નત ક્ષભત  20.5 ર ખ ટનની શળે, જેન તેઓ ન ણ કીમ લષ 2021 સ ધીભ ાં વાંણૂષ ઉમગ કયલ ની મજન  ધય લે છે. 

 

APL નોંધ ત્ર ખચષ પ મદ , તકનીકી શરે, બ્ર ન્ડ લફસ્લ્ટ્ડિંગ પ્રવનૃત્તઓ an[ backward integration મજન ઓ Yk) લતષભ ન રૂ. 3200 ટન થી રૂ. 

4000 ટન દીઠ ઓયેદટિંગ પ્રદપટભ ાં સ ધ ય કયલ  આગ ભી ત્રણ લષભ ાં je rh) C[. 

 

આગાભી ત્રણ લષભા ંરૂ. 3200 ટન થી રૂ. 4000 ટન દીઠ ઓયેરટિંગ પ્રોરપટ……. 

 

1) ડીએપટી જેલી ટેક્નોરોજીઓ દ્વાયા નલીન પ્રોડક્્વ ઓપય કયીને: - આ ચયવ અને રાંફચયવ  ઈ ફન લલ  ભ ટે આ ત જેતયની લૈનિક 
તકનીક છે. યાંય ગત તકનીકીભ ાં પ્રથભ ય ઉન્ડ ટ્ ફ ફન લલ ન વભ લેળ થ મ છે અને છી રાંફચયવ અથલ  સ્ક્લેય આક યભ ાં રૂ ાંતદયત 
થ મ છે જેભ ાં લધ ય નi[ વભમ અને વ ભગ્રી ળ ભેર શમ છે. ડીએપટી શઠે, શ ઇ સ્ીડભ ાં લેલ્ટ્ડીંગ દ્વ ય  વીધ  જ શર નલબ ગ ફન લલ ભ ાં આલે 
છે, દયણ ભે 3-7% વ ભગ્રી ફચત અને 24 કર કથી 20 નભનનટ સ ધી પ્રદિમ  વભમ ઘટ ડ ે છે, અને ય ઉન્ડ  ઇની inventory જાલલ ની 
જરૂદયમ તને ઘટ ડે છે. 

 



 

 

2) બ્રાન્ડ બફલલ્ટ્ડિંગભા ં યોકાણ: - કાંનીએ દદયમ ક ાંઠ ન  નલસ્ત યભ ાં ગેલ્ટ્લેન ઈઝ્ડ સ્ટીર ટ્ ફન  લધત  લય ળને phi[cvi miT[  

'એર કસ્ટગ ડષ' બ્ર ાંડ રોંચ કરૌ).'અર પેબ્રીટેક', નલીનતભ DFT દયણ ભ વ થે ફનેર  શર નલબ ગ, કસ્ટભ ઇઝ કદ, ભશ ન 

ખચષ ફચત, ઝડી દડલરલયી અને લધ  ચક્કવ ણૂ ષહ નતભ ાં દયણભે છે.એર Agritech', શર નલબ ગ ઉત્ દન ઉત્વ શી કૃન 

વેગભેન્ટભ ાં ટે.'એર બીભ', ક ટ પ્રનતક ય યૂ  ડલ  ભ ટે  ઈ ખ વ ગેલ્ટ્લેન ઈઝ્ડ સ્ટીર ફન લલ ભ ાં આલે છે;  ઈ ર ાંફ  
વભમ સ ધી ખડક  ભપૂ્રદેળભ ાં ણ છે.ફજાયભ ાં બ્ર ન્ડ દૃશ્મત  સ ધ યલ  ભ ટે, એીએર દેળબયભ ાં આળયે 30,000 નવનેજ ફડષને 

રક્ષમ ફન લળે. લધ ભ ાં, તેણે રૂ. આગ ભી ન ણ કીમ લષથી નપ્રન્ટ અને ટીલી જાશયે ત ભ ટે 25 કયડ. 

3) નલા ફજાયોભા ંપ્રલેળ: - ઉત્તય અને પ્ર યાંબ વભમથી ળરૂ થમેરી એીએર નિભ અને દલક્ષણ ફજાયભ ાં પ્રલેળી છે. એકભ ત્ર ફજાય 

ફ કી છે જ્મ ાં તેની લૂીમ બ યતની અથષણૂષ શ જયી નથી. તેણે ત જેતયભ ાં છત્તીવગઢ, લફશ ય, ઓદયસ્વ  અને કરકત ન  કેટર ક 

બ ગને રક્ષમ ાંક ફન લલ  ભ ટે ય મ યભ ાં ગ્રીનદપલ્ટ્ડ પ્ર ન્ટ ળરૂ કમો છે, જ્મ ાં કાંની અગ ઉ સ ધી શોંચી ળકતી નથી. લૂષ બ યતન  
ફજાયન ાં કદ 1.25 નભલરમન ટન  .અ. શ રભ ાં, ત્મ ાં પક્ત એક જ મ ખ્મ ખેર ડી છે, જે જજિંદ ર વ થે કેટર ક પ્ર દેનળક ખેર ડીઓ વ થે 

દય ભદશને 15,000 થી 20,000 ટનની ક્ષભત  ધય લે છે. ય મ ય  વે 3.25 ર ખ ટન ી.એ.એ. ભેનેજભેન્ટ લૂીમ ફજાયની આળ  ય 

આળ લ દી ર ગે છે ક યણ કે આ પ્રદેળભ ાં શર વેક્ળન ભ ટે ભમ ષદદત પ્રનતસ્ધ ષ છે ક યણ કે શ રન  ખેર ડીઓ ક  ય ઉન્ડ  ઇ 

ય લધ  ધ્મ ન કેસ્ન્દ્રત કયે છે. 

 

4) નલતયણn&> નલસ્તયણ : - ન ઇસ્ન્ડમ  દડસ્રીબ્ય ટય નેટલકષ 650+ દડસ્સ્રબ્ય ટય અને 40,000 દયટેરવષન દેળબયભ ાં 300+ નગય અને 

ળશયે સ ધી શોંચલ ન એક નક્કય નેટલકષ , એક શોંચ જે નજીકન  પ્રનતસ્ધી કયત ાં ઘણી લખત લધ યે છે. એીએરન  નલસ્તતૃ 

લેયશ ઉનવિંગ ઇન્ર સ્રક્ચયને જત ાં, તેન  ડીરયને લધ  ઇન્લેન્ટયીની જરૂય નથીકાંનીએ ટૂાંક  ગ  ન  વભમ વ થે ણ ન ન  ઓડષય 

યૂ  કયી ળકે છે. 

 

5) ાછનો એકીકયણ: - 2007 ભ ાં, એર ભેટરેક્વ શસ્તગત કયીને કાંની છ ત વાંકલરતગેલ્ટ્લેન ઈઝ્ડ ટ્ ફભ ાં ભ જિન્વ 

સ ધ યલ  ભ ટે. ત્મ યફ દ, કાંનીએ ફે નલી ટ્ ફ વેટ કયીઉત્ દન યેખ ઓ. શ રની ટ્ ફ ક્ષભત  22,500 એભ.ટી.ી.એ. છે.ઉત્તય 

બ યતની ફશ ય પ્રથભ પ્ર ન્ટ - 2008 ભ ાં, કાંનીએ વો પ્રથભ એવએરએભએર, ફેંગલ ર  શસ્તગત કય ુંઉત્તય બ યતની ફશ ય ઉત્ દન 

નનભ ષણ. વાં દનન  એક લષની અંદય, ક્ષભત  ઉમગ25% થી 90% સ ધી લધી. શ રભ ાં આ એીએરન  ગેલ્ટ્લેન ઇઝ્ડ ઉત્ દન 
ભ ટે કેન્દ્ર છે.નિભી ફજાયભ ાં આગ ધ લ - 2010 ભ ાં કાંનીએ રમડ્વથી ખટ ફન લલ ન ાં વ્મલવ મ શસ્તગત કય ુંનિભ 

બ યતભ ાં તેની શ જયી નલસ્તતૃ કય. સ્ટ એક્ક્લલઝળન, ઉત્ દન 2,000 ટનથી લધ્ય ાંદય ભદશને 12,000 ટન. 2016 ભ ાં, કાંનીએ 

જીઆઇ  ઇપ્વની નલી ર ઇન ણ ઉભેયી40,000 એભટીીએની ક્ષભત .દલક્ષણ ફજાયભ ાં પય - 2011 ભ ાં, દલક્ષણ ફજાય, કાંનીભ ાં 
તેની શ જયીને નલસ્તતૃ કયલ તનભરન ડ ન  શસ યભ ાં ગ્રીનપીલ્ટ્ડ કેેક્વે 2 ર ખ એભ.ટી.ી.એ. ન ાં ઉત્ દન પ્ર ન્ટ સ્થ લ  ભ ટે કય ું 
શત  ાં. 

 

 A strong Balance Sheet 

 

 Robust Growth Outlook  
 

 

Attractive Valuations 

B&tkiL અને ભેનેજભેન્ટન  execution રેક યેકડષને જઈને, અભે volume growth, EBITDA per ton and exit price-earnings 
multipleni> ત્રણ દૃશ્મ ફન લી યહ્ય  છીએ 
  યીઅર, ફેઝ અને બ ર કેવ (ભેનેજભેન્ટ નલઝન). 



 

 

m*LB*t FirNiai[ 

1) ક ભક જની મડૂી રનન  ક યણે 90 કયડ રૃનમ  ખચષ છે. 

2) રૂ. ન ણ કીમ લષ 2015 સ ધીભ ાં 1,000 કયડ, ઘવ ય  100 કયડ રૂનમ  ય રેલ ભ ાં આલે છે. 

3) કાંની 33% ય વાંણૂષ કય ચકૂલે છે 

લતષભ ન ફજાય કે આળયે 3,000 કયડ છે જે 12 ભદશન ની કભ ણી કયત  18 ગણ ાં છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The industry itself is growing at 10%. 

* ભાકેટ-શફના દૃલટટકોણni> આધાય[ બરુ કેવ અને ફેઝ કેવ લચ્ચે ક્ાકં લતયની ઉચ્ચ વબંાલના છે* 

 

Risks & Concerns 
 

સ્ધ ષત્ભક તીવ્રત ભ ાં લધ ય 
 

સ્ટીરન  બ લભ ાં લરેદટલરટી 
ઈન ધ ગેભ 

 

 

 

 
 


