
Companies must pass on the reduction in
goods and services tax to consumers, says
finance secretary Hasmukh Adhia. In an
interview to Deepshikha Sikarwar, he said
companies will have to respond to
Anti-Profiteering Authority if trade does
not pass on the tax cuts. Edited excerpts:

Lately, a lot of concerns were raised about
the management of the Indian economy.
Do you think the Moody’s upgrade
answers this criticism?
International agencies have recognised
and understood the long-term strategies
of this government that would benefit the
economy in the long run.
India, in the past three years, has been the
fastest-growing economy in the world.
Our macroeconomic fundamentals remain
robust. Inflation has been checked. Fiscal
deficit that stood at more than 6% of GDP
in 2008-09 will, as per this year’s target,
be 3.2% of GDP. India’s tax-to-GDP [ratio]
compared to other countries is lower. The
government has taken steps that will
bring down tax evasion in the long run.
These steps have improved tax buoyancy.
Structural reforms such as the GST (goods
and services tax) will not just give a boost
to indirect taxes but also direct taxes. 
In the last three years, a lot of work has
been done in this country. To an extent,
this upgrade is an endorsement of
government’s policies. This will make the
country more attractive to foreign capital.
It will make overseas borrowing cheaper
for Indian companies.

There is some uncertainty around GST
collections and analysts see pressure on
fisc...
Everyone knows GST is a huge structural
reform. Whenever there is any new
measure, people take time to adapt. There
were some initial issues with compliances

since it is a new tax. As these issues get
addressed, GST compliance will improve.
In the long term, this would have its
impact. Tax buoyancy, going forward,
would see a huge improvement. In the
next one-two years, we should reap the
benefits of GST. We have revenues trends
for three months. Once we have the trend
for one or two months more, we will be
able to arrive at an estimate for the
current year. So, we will have clarity by
the time we formulate the budget. We will
know if there is going to be a shortfall as
per budget estimate for revenues. We are
closely watching the GST trends.

There have been lot of changes to the GST
framework since the rollout? Do you think
the tax has now settled?
In the last two months, 90% of the
problems based on the feedback we got
have been resolved. There were two types
of issues: one was related to compliance,
the other to rate. Some of the items
manufactured by SMEs were also placed in
higher tax bracket based on earlier tax
incidence. So, there was discontent. We
have corrected that situation. These
changes will not cause any major setback
to revenues. Hopefully, we have been able
to address most of the issues, so [we]
won’t have to make changes for another
three months. If some issue comes up,
then keeping in view the revenue trends,
we can take a call.

There have been demands for inclusion of
real estate and petroleum into GST…
When you have GST, then all sectors of the
economy should be covered. If we have to
have a perfect GST, we will have to include
all sectors. Outside the [GST] Council, there
may be demands, but within the council,
rational decisions are taken after taking
all aspects into account. Rational decision,
in this case, would mean that until the
revenue trends do not settle down, states
would not want to part with revenues
from the petroleum sector. We would be
happy if these are included. 

There have also been demands for further
rationalisation in slabs?
We should move in the direction of two
slabs. But this immediately would be
regressive as some items would have to

be moved from 5% to higher tax rate. At
present, we have household common use
items at 5%. The 5 % has edible oil, sugar. If
we raise these to 12%, the poor will be hit
immediately. If we want to move in the
direction of two slabs, we need to resist
the temptation or demands for bringing
any item from 12% to 5% as raising them
again would be difficult.

GST rate for restaurants was cut to 5%.
What kind of signal is the GST Council
trying to send?
When we decided the rate for the
restaurant sector, we kept it at 12 % for
non-AC and 18% for AC. We assumed the

that my stock is old and I paid 28% to the
wholesaler cannot hold. A retailer when
he sells to a consumer should charge only
18%. He will be able to get refund of any
additional tax he may have paid to the
wholesaler or input tax credit. Consumers
also need to be conscious as taxes have
been cut on so many products of mass
consumption such as washing powder.
The Consumer Affairs Ministry has given

orders to paste new stickers by December
for goods sold on MRP. But price revision
should have happened immediately. I
would request all FMCG companies to
declare transparently in newspapers what
was the MRP of their products earlier and
after the revision.

An FMCG company directs its trade to pass
on the benefit, but trade does not. Who will
be held liable under anti-profiteering law?
It is the company’s responsibility to
ensure that its entire retail chain follows
its directives on pricing. If a trader is not
selling a good at revised MRP, then it is the
responsibility of the company. It will have
to respond to the Anti-Profiteering
Authority on this. Action can only be taken
against organised players as they are the
ones who decide MRP. We don’t want that
industry should suffer. But, at the same
time, consumers should also not suffer.
Will the authority also act if the consumer
is a large company with a large number of
suppliers? This is a subject of mutual
negotiations. This provision is for the
common man who is powerless.

Going forward, will we see some action on
direct taxes?
In 2015, we gave a timetable for phase-out
of all exemptions. We have been following
that timetable and have stayed firm on it. 

industry would pass on the benefit of
credit that it gets in lieu of taxes paid on
input uses and reduce menu price. Some
restaurant chains indeed cut their menu
price, but some did not. The country has
over three lakh restaurants, so it’s difficult
to check if each one has passed on the
benefit or not. 
We received maximum complaints under
anti-profiteering against restaurants and
real estate. Complaints against
restaurants was that they straightaway
levied 18% on menu price without any
change in the menu price. Consumers did
not find this palatable. We then looked
into the issue. Some restaurants had to
pay substantial commercial rent and could
claim input credit for the tax paid, but
some did not have large input tax credit as
most items such as food items consumed
by them are exempt. That’s why the
council thought that input credit should
not be allowed, but tax rate should be cut.
This would mean that customer would
have to pay lesser tax. If restaurants
increase menu price, competition will take
care of that. With this step, not much
anti-profiteering action would be
required for this sector.

There are concerns in the industry over the
functioning of Anti-profiteering Authority?
Industry need not worry about the
functioning of the authority. It would not
go after frivolous, small complaints. If
there is a complaint against a big
organised sector player, then it will come
into picture.

GST Council has cut tax on 178 items to 18%
from 28%. But, at retail level, consumers
have not felt a substantial change...
It is necessary for a retailer to pass on the
tax cuts. It should be clearly understood
that MRP includes all taxes. If a good has
old MRP, which was on basis of 28% tax,
then the rate should come down
automatically. This is responsibility of the
company. Company has to ensure that
their entire distribution chain —
wholesalers, retailers — pass on this tax
cut. I would like to appeal to FMCG
companies that if they want to escape
action from the Anti-profiteering
Authority, they should ensure that this tax
cut is passed to consumers. This argument

Companies have to Ensure Distribution
Chains Pass on GST Cuts to Consumers

Anti-profiteering Authority can act against organised players as they’re the ones who decide MRP.
We don’t want that industry should suffer. But, at the same time, consumers should also not suffer
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New Delhi: India’s rapidly growing renewable
energy projects will gain from easier finance
for investments following the upgrade of the
country’s sovereign rating by Moody’s, indust-
ry leaders said. But the good news may be overs-
hadowed by regulatory woes stifling the sector.

“Moody’s upgrade of India to a solid invest-
ment grade level is a positive and significant mo-
ve. This will especially be beneficial for the rene-
wable energy sector where sectoral lending op-
tions for domestic financial institutions and
banks are limited and interest costs are an im-
portant part of the project cost,” said Sumant
Sinha, chairman and CEO of ReNew Power.

For multinationals such as Sembcorp, India
is an important market, and they have been
evincing their interest in the country’s clean
energy sector by increasing investments over
the past year. “The upgrade reflects the gro-
wing impact of India's economic and institu-
tional reforms. This should have dual benefits
for industry: first, a lower cost of capital will
make Indian industry more competitive. Se-

cond, global endorsement
may encourage the govern-
ment to continue its bold re-
forms, especially in areas
like power,” said Vipul Tuli,
CEO & country head of
Sembcorp India.

In August this year, Semb-
corp acquired 100% stake in
its renewable energy busi-
ness Sembcorp Green Infra
in a bid to expand its presence
in the country. On November
17, US-based Moody’s Inves-
tors Service improved India’s

sovereign credit rating to ‘Baa2’,
citing important economic policy measures in-
cluding the Goods and Services Tax (GST) and
bankruptcy law, which will help reduce the
borrowing cost for Indian companies and im-
prove global investors’ outlook towards India.

REGULATORY HURDLES REMAIN
With the Indian government’s aggressive push
for renewables, the industry remains positive
of the potential of the sector. However, it is also
cautious of various policy hurdles, especially
relating to renegotiation of power purchase
agreements (PPAs), among other things.

While an improvement in India’s credit ra-
ting is a “big positive” for the renewable energy
sector, which is heavily reliant on global capi-
tal, regulatory and commercial challenges
may overshadow this development, said Ka-
meswara Rao, leader-energy, utilities and mi-
ning at PwC India. “The uptick in renewable
energy M&A deals is a clear sign of how diffi-
cult it has become to pursue greenfield pro-
jects. Investors are paying a premium to over-
come this regulatory uncertainty,” he added.

Investors are bullish on the sector despite the
challenges but at the same time maintain that
government should be able to translate this posi-
tive development on the ground by ensuring the
sustainability of the energy mix in India.

Green Cos
Expect Easier
Financing 

MOODY’S RATING

The upgrade is an endorse-
ment of government’s pol-
icies in last 3 years. It’ll make
the country more attractive
to foreign capital and make
overseas borrowing cheap-
er for Indian companies

CHANGING TAX SLABS

If we want to move in the
direction of two slabs, we
need to resist the temptation
for bringing any item from
12% to 5% as raising them
again would be difficult

GST TRENDS 

Once govt has GST revenue
trends for 1-2 more months,
it will be able to make an
estimate for the current year
and formulate the budget

MOODY’S UPGRADE

Industry
however
remains
cautious 
of policy
hurdles,
especially on
renegotiation
of PPAs
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સે સે સમાં બે ક 
શેરોનંુ વેઇટજ વધશે
બે કગ અને ફાઇના શયલ 
સેગમે ટમાં આગામી મિહનાથી થનારા 
ફરફારની સીધી અસર સે સે સ પર 
વધતી જશે.  10

3
ન ર િ  સાથે અમરા રાýમાં 
રોકાણકારોનો રસ વ યો

દેશની બીý મની સૌથી મોટી બેટરી 
ઉ પાદક અમરા રાýએ વો યુમ ોથમાં 
સાત ય અને મજબૂત ઓપરે ટગ માિજન 

ન ધા યા બાદ રસ વ યો છ. 4

ઇકોનોિમક ટાઇ સ | અમદાવાદ | સોમવાર | ૨૦ નવે બર, ૨૦૧૭

એક આ યજનક િહલચાલમાં 
વૈિ ક રે ટગ એજ સી મૂડીઝે ભારતના 
સોવ રને રે ટગને Baa3થી વધારીને 
Baa2 કયુ હતંુ. રે ટગમાં વધારો ૧૪ 
વષ બાદ થયો છ, જેનાથી ઇ વટી 
અને બો ડ માક સમાં વધુ િવદેશી 
નાણા વાહ આવી શક છ. શુ વારે 
રે ટગ અપ ેડ બાદ િન ટી અને 
સે સે સ બંને ગેપ-અપમાં ખૂ યા 
હતા, પરંતુ વૈિ ક બýરના નેગે ટવ 
સંકતને કારણે મોટા ભાગનો ઉછાળો 
ધોવાઈ ગયો હતો. ભારતનો િપયો 
પણ મજબૂત તરે ખૂ યો હતો અને 
૧૦ વષના સરકારી બો ડની 
યી ડ ૧૦ બેિસસ પોઇ સ 
ગબડી હતી. 
િન ટી ૧૦,૨૫૦થી 

ઉપર ૧૦,૨૮૩એ બંધ 
આ યો હતો, જે પોિઝ ટવ 
છ, પરંતુ ટ  િનકલ કારણો 
અને નકારા મક વૈિ ક સંકતને 
કારણે અપસાઇડ મયાિદત છ. 
િન ટીમાં તાકીદનો અવરોધ ૧૦,૩૪૧ 
અને ૧૦,૩૯૦એ છ. ý આ સ તાહે 
આ બંને સપાટી વટાવી જશે તો તે 
૧૦,૪૯૨ને પશ કરી શક છ, પરંતુ 
તેની શ યતા મયાિદત છ. િન ટીમાં 
૧૦,૨૫૬ અને ૧૦,૧૨૧એ સપોટ 
છ. આ બંને તરથી નીચે જશે તો તે 
૧૦,૦૦૦થી નીચે જઈ શક છ.
અમે રકામાં સૌથી મોટ ýખમ 

બો ડમાં તી  ઘટાડો છ, જેને ઇ વટી 
માકટમાં ટ  િનકલ કરે શનનો 
ારંિભક સંકત માનવામાં આવે છ. ડાઉ 
ý સમાં ૨૩,૨૬૪એ મજબૂત સપોટ 
અને ૨૩,૫૯૯એ અવરોધ છ. તેનાથી 
નીચે ક ચે જશે તો તે બýરની િદશા 
આપી શક છ. ડાઉ ý સનો મ થલી 
આરએસઆઇ ૮૦થી ઉપર છ, તેથી 
ચા તરે લ ગ પોિઝશન લેતી વખતે 

સાવચેતી રાખવી ýઈએ. 
િન ટી બે ક ઇ ડ સમાં ૨૫,૩૬૮એ 

સપોટ અને ૨૬,૦૦૯એ અવરોધ 

છ, તેમાં તેøનું આઉટલૂક છ, પરંતુ 
અપસાઇડ મયાિદત લાગે છ. િન ટી 
પીએસયુ બે ક ઇ ડ સ ઓવરબોટ 
છ, તેથી આપણે તી  અપસાઇડની 
અપે ા રાખવી ýઈએ નહ . ýક 
િન ટી ાઇવેટ સે ટર બે ક ઇ ડ સ 
પીએસયુ બે ક ઇ ડ સ કરતાં વધુ 
મજબૂત છ. 
અમે રકાના ડોલર સામે િપયામાં 

મજબૂતાઈને કારણે આઇટી અને 
ફામા ઇ ડ સમાં વધુ ઘટાડો થઈ શક 
છ. તેથી આ બંને ે ોના શેરો અને 
મેટલ શેરોથી દૂર રહેવું વધુ યો ય છ. 
ગયા સ તાહે મેટલ શેરોમાં કરે શન 
આ યું હતંુ, પરંતુ ઓવરસો ડ 
પોિઝશનને કારણે શુ વારે કરે શન 
આ યું હતંુ. મુ ય ટ  િનકલ ઇ ડકટસ 

હજુ નબળા છ, તેથી મા  
પસંદગીના શેરો બýરમાં 

સારો દેખાવ કરી શક 
છ. ભારતના બýર માટના 

મુ ય આિથક ડટામાં બે ક લોન 
ોથ, ડપોિઝટ ોથ અને િવદેશી 

હંૂ ડયામણની અનામતનો સમાવેશ 
થાય છ. અમે રકાના બýર માટના 
મુ ય આિથક ડટામાં ýબલેસ લેમ, 
ગેસોિલન ટોક અને યુએસ FO-
MCની કાયન ધનો સમાવેશ થાય છ. 

ડ ઓઇલમાં પોિઝ ટવ વલણ 
છ, પરંતુ ઇરાક અને તુક એ િનકાસ 
કરવાનો િનણય કયા બાદ ગુરુવારે 
થોડ ો ફટ બુ કગ આ યું હતંુ. 
ટ  િનકલ ટએ ýઈએ તો ડ 
ઓઇલ બેરલ દીઠ ૫૮ ડોલર થઈ શક 
છ. તેમાં બેરલ દીઠ ૫૫.૦૪ ડોલર 
અને ૫૪.૨૬ ડોલરે સપોટ છ. 
બો ડની યી ડમાં ઘટાડો અને 

આગામી મિહને ફડરલ રઝવની 
બેઠક પહેલાં ડોલરમાં નરમાઈને 
કારણે સોનામાં ફરી પોિઝ ટવ વલણ 
છ. સોનામાં સ દીઠ ૧,૨૭૮ 
અને ૧,૨૬૮ ડોલરે સપોટ છ. તેમાં 
૧,૩૦૫એ અવરોધ છ. 

પ ટતા: આ કોલમમાં થતી આિથક સમી ા, બýર િવ ેષણ અને શેર સમી ા 
સંબંિધત બýર િવ ેષક ારા શેરબýર અંગે ા ય માિહતીના આધારે રજૂ 
કરવામાં આવી છ. બýરમાં રોકાણ કરવા ઇ છતા રોકાણકારે રોકાણનો કોઈ 
પણ િનણય પોતાની સમજણ અને િન ણાંતના માગદશનને આધારે કરવાનો 
રહેશે. રોકાણકારને પોતાના િનણયથી થનારા લાભ ક નુકસાન માટ ઇકોનોિમક 
ટાઇ સ અને લેખક/એનાિલ ટ કોઈ પણ રીતે જવાબદાર રહેશે નહ .

બýરમાં તેøનો 
ડ મયાિદત 

રહેવાની ધારણા  

માકટ ટિજ ટ, થાપક
thedailybrunch.com

એલે સ મે યુ

ડ ઓઇલની 
તેø પર IEAએ 
ઠડ પાણી ફર યું 

મેિ મોિનડોટકોમનો સંગ ઠત 
ચો ખો નફો 64 ટકા ઊછ યો
ચે નાઈ: ઓનલાઇન મેિ મોિનયલ પોટલ Matrimony.comએ 
૩૦ સ ટ બરે સમા ત થયેલા બીý િ માિસક ગાળામાં ૬૩.૮ 
ટકાના ઉછાળા સાથે ~૧૯.૧૬૩ કરોડનો સંગ ઠત ચો ખો નફો 
ન ધા યો હતો. કપનીએ આગલા નાણાકીય વષના સમાન 
ગાળા માટ ~૧૧.૬૯૨ કરોડનો ચો ખો નફો ન ધા યો હતો. 
૩૦ સ ટ બર ૨૦૧૭ના રોજ પૂરા થયેલા છમાિસક ગાળામાં ૬૨ 
ટકાના ઉછાળા સાથે ~૩૪.૦૪૩ કરોડનો ચો ખો નફો ન ધા યો 
હતો, જે એક વષ અગાઉ સમાન ગાળા માટ ~૨૧.૦૧૩ કરોડ 
હતો. કપનીની કલ આવક વધીને ~૮૩.૬૭૩ કરોડ ન ધાઈ હતી 
જે એક વષ અગાઉના સમાન ગાળામાં ~૭૩.૬૧૩ કરોડ હતી. 
છમાિસક ગાળા માટ કપનીની કલ આવક વધીને ~૧૬૭.૫૨૩ 
કરોડ હતી જે એક વષ અગાઉ ~૧૪૪.૯૮૩ કરોડ હતી. 
શુ વારે બીએસઇ પર કપનીનો શેર ૦.૫૮ ટકા સુધરીને છ લે 
~૮૬૪.૩૦ બંધ ન ધાયો હતો.

HMT ફરી નફો કરતી થઈ: ચો ખો 
નફો ~59 લાખ ન ધાયો
નવી િદ હી: સરકારની માિલકીની કપની એચએમટી િલિમટડ 
ચાલુ નાણાકીય વષના ૩૦ સ ટ બરે પૂરા થયેલા િ માિસક 
ગાળા માટ કામગીરીમાંથી ચી આવક વ ે ~૫૯ લાખનો 
ચો ખો નફો ન ધા યો હતો. કપનીએ અગાઉના નાણાકીય 
વષના સમાન ગાળા માટ ~૨૮.૮૯ કરોડની ચો ખી ખોટ 
ન ધાવી હતી. ચાલુ નાણાકીય વષના સમી ા હેઠળના ગાળા 
માટ બગલુરુ થત મે યુફ ચ રંગ કપનીની કલ આવક વધીને 
~૬.૨૧ કરોડ હતી જે એક વષ અગાઉ ~૪.૫૯ કરોડ હતી. 
સમી ા હેઠળના ગાળા માટ કપનીનો કલ ખચ ઘટીને ~૫.૨૬ 
કરોડ ન ધાયો હતો જે એક વષ અગાઉના સમાન ગાળા માટ 
~૫.૭૮ કરોડ ન ધાયો હતો. આિથક બાબતો અંગેની ક ીય 
કિબનેટના િનણય અનુસાર કપનીના કટર િબઝનેસને અલગ 
કરાયો છ. શુ વારે બીએસઇ પર કપનીનો શેર ૧.૪૪ ટકા 
ઘટીને છ લે ~૪૦.૯૫ બંધ ન ધાયો હતો.

કપની પ રણામ

ડ ઓઇલમાં છ સ તાહમાં થમ વખત પીછહટ ýવા મળી 
હતી. ભૂ-રાજકીય ýખમો ઘ ાં હોવાથી હવે ડરો માગ-
પુરવઠાના ભાિવ પર યાન ક ત કરી ર ા છ. અમે રકામાં 
િવ મ ઉ પાદન, સતત બીý સ તાહે ટોકમાં વધારો અને વૈિ ક 
પુરવઠાના અંદાજમાં IEAના ઘટાડાથી એવી િચંતા ઉભી થઈ છ ક 
ઓપેક અને નોન ઓપેક ઉ પાદકો ારા ઉ પાદનમાં વધુ કાપથી 
પણ ઓઇલ માકટમાં પુન:સંતુલન લાવવામાં મદદ મળશે નહ . 
ગયા મિહને ઓઇલ ડરોને પુન:સંતુલનના યાસોથી િવ ાસ 

મ યો હતો, કારણ ક ઓઇલ દેશોએ િનણયનું અસરકારક પાલન 
કયુ હતંુ અને આગામી વષના અંત સુધી ઉ પાદનમાં કાપને 
લંબાવવામાં આવે તેવી ચી શ યતા હતી. તેનાથી ે ટ ડ બેરલ 
દીઠ ૬૫ ડોલર અને WTI ડ ૫૮ ડોલરની નøક પહ યું હતંુ. 
ગયા સોમવારે ઓપેક બýરમાં વધુ ઉ સાહ આ યો હતો. ઓપેક 
ýહેર કરેલા અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આ યો હતો ક તેના 
સ યો ઉ પાદન કાપના િનણયનું ચુ ત પાલન કરી ર ા છ અને 
ઓપેકના દેશોએ ઓ ટોબરમાં 
ઉ પાદનમાં કલ િતિદન 
૧૫૧,૦૦૦ બેરલનો ઘટાડો 
થયો હતો. ઓપેકના સે ટરી 
જનરલ મોહંમદ બા ક ડોએ 
જણા યું હતંુ ઉ પાદન કાપના 
સમયમાં વધારો આ કાટલની 
િવ સનીયતા પુન: થાિપત 
કરવાનો ‘એકમા  દેખીતો 
િવક પ’ છ. ýક IEAએ 
મંગળવારે બુિલશ સે ટમે ટ 
પર પાણી ફર યું હતંુ. તેને 
ચેતવણી આપી હતી ક બેરલ 
દીઠ ૬૦ ડોલરનો નવો ચો 
ભાવ નથી. તેના બે રશ 
ડટામાં 4Q2017 માટ ડની 
માગના અંદાજમાં િતિદન 
૩,૧૧,૦૦૦ બેરલના ઘટાડાનો 
પણ સમાવેશ થાય છ. ડની અપે ા કરતાં ઓછી માગનું એક 
કારણ ભાવમાં સ ટ બર પછીથી આશરે ૨૦ ટકાનો વધારો છ. 
યુએસ શેલ અને બીý નોન ઓપેક ઉ પાદન ૨૦૧૮માં નવા 

સ લાયમાં ૧.૪ mb/dનો જંગી ઉમેરો કરશે, જેનાથી ઓપેકના 
યાસો લગભગ અસરહીન થઈ જશે. IEAએ જણા યું હતંુ 
ક ડ ઓઇલની માગ સ લાયમાં આ જંગી વધારા સાથે તાલ 
િમલાવવા મુ કલી અનુભવશે. IEAએ જણા યું હતંુ ક યુએસ 
શેલ સ લાયમાં આગામી દાયકામાં મજબૂત વધારો થશે. તેનાથી 
આગામી દાયકામાં વૈિ ક ઓઇલ ઉ પાદકોમાં અમે રકા િનિવવાદ 
લીડર બનશે. લાંબા ગાળામાં ýઈએ તો શેલ ગેસનું ઉ પાદન 
૨૦૨૫ સુધીમાં નવ mb/d થશે, જે અંદાજમાં ૩૪ ટકાનો વધારો 
દશાવે છ. IEAએ વધુમાં જણા યું હતંુ ક ભૂ-રાજકીય ીિમયમના 
અભાવની ધારણા રાખીએ તો ડ ઓઇલના ભાવ માટ યૂ નોમલ 
ýવા ન મળ તેવી શ યતા છ, જે સંકત આપે છ ક તાજેતરની 
તેø ટકા ગાળા માટની બની શક છ. 

રેિનશા ચૈનાની
હેડ-કોમો ડટી અને કર સી રસચ
મોનાક નેટવથ કિપટલ િલિમટડ

વાિત વમા
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મો
દીનોિમ સને મૂડીઝના થ સઅપ બાદ 
સýયેલા ફીલ ગૂડ ફ ટર તેમજ વૈિ ક 
સંકતોને યાનમાં લેતાં આ સ તાહે 

શેરબýરમાં ટોક પેિસ ફક મૂવમે ટની ધારણા છ. 
ગયા શુ વારે લોબલ ડટ રે ટગ એજ સી મૂડીઝે 
૧૪ વષના લાંબા ગાળા બાદ ભારતના રે ટગમાં 
સુધારો કરીને મોદી સરકારના માળખાગત સુધારાને 
વધા યા હતા, એજ સીએ ભારતનું રે ટગ Baa3થી 
સુધારીને Baa2 કયુ હતંુ તેમજ રે ટગ આઉટલૂક 
પોિઝ ટવમાંથી ટબલ કયુ હતંુ. આગામી સ તાહે 
પણ બýરમાં ભારતના સોવ રન રે ટગમાં સુધારાની 
અસર ýવા મળ તેવી શ યતા છ.

BSE સે સે સ શુ વારના ડગના અંતે ૨૩૬ 
પોઇ ટ વધીને ૩૩,૩૪૩ યારે િન ટી-૫૦ ઇ ડ સ 
૧૦,૩૦૦ની નøક બંધ ર ો હતો. મૂડીઝના રે ટગ 
સુધારા બાદ િન ટીમાં ભારે કરંટ ýવા મ યો હતો 
પણ ૧૦,૩૪૦ની સપાટીએ તેને િતકારનો સામનો 
કરવો પ ો હતો અને અંતે તેને મા  અડધા ટકાના 
સુધારાથી જ સંતોષ માનવો પ ો હતો. ઇ ડ સ તેના 
ઓપિનંગના તર ઉપર બંધ રહેવામાં સફળ ર ો ન 
હતો અને ડઇલી ચાટમાં તેને નાની બેરીશ ક ડલ 
રચી હતી. આ થિતમાં િન ટી ૧૦,૨૩૦ની સપાટી 
ýળવવામાં સફળ રહેશે તો તેમાં ૧૦,૩૫૦ અને 
૧૦,૪૦૦ની સપાટી ýવા મળી શક છ. નીચામાં 

૧૦,૧૭૮ અને ૧૦,૧૨૦ િન ટીની મહ વની ટકાની 
સપાટી છ, તેમ મોતીલાલ ઓ વાલ િસ યો રટીઝના 
ચંદન તાપ રયાએ જણા યંુ હતંુ.
શુ વારે બýરનું ડગ બંધ થયા બાદ S&P ડાઉ 

ý સ અને BSEના ýઇ ટ વે ચર એિશયા ઇ ડ સે 
BSE સે સે સ કો પોન ટમાં ફરફાર કરીને િસ લા 
અને લુિપનની બાદબાકી કરીને સે સે સના ૩૦ 
શેરોની યાદીમાં ઇ ડસઇ ડ બે ક અને યસ બે કનો 
સમાવેશ કય  હતો. સોમવારે બýર ખૂલશે યારથી 

જ આ ફરફાર અમલી બનશે.આ ઉપરાંત ફડરલ 
બે ક, ાિસમ ઇ ડ ીઝ, વ રાંગી અને બýજ 
હો ડ સ એ ડ ઇ વે ટમે સને BSE100 ઇ ડ સમાં 
સામેલ કરવામા આ યા હતા. આ થિતમાં સોમવારે 
યારે શેરબýર ખૂલશે યારે આ તમામ શેરોમાં આ 
ફરફારની અસર ýવા મળ તેવી શ યતા છ.
ગયા શુ વારે મૂડીઝે ભારતીય ટિલકોમ ઓપરેટર 

Rcomને બો ડના યાજની ચુકવણીમાં ડફો ટર 
થઈ હોવાનું જણાવીને તેનું ડટ રે ટગ પરત ખચી 

લેતાં મુ કલીમાં સપડાયેલી આ કપનીનો પડતા પર 
પાટ જેવો ઘાટ થયો હતો. ગયા સ તાહે કપનીએ 
સતત ચોથા વાટરમાં ખોટ ન ધાવી હતી અન ે
બો ડનું યાજ ચૂકવવામાં િન ફળ રહેવાને કારણે 
કપનીના શેરમાં વેચવાલીનું ભારે દબાણ ýવા 
મ યંુ હતંુ, આ સ તાહે પણ કપનીના શેરમાં વધુ 
ધોવાણની શ યતા નકારી શકાય નહ . િવ ભરનાં 
બýરો ડના આંતરરા ીય ભાવની વધઘટ પર 
નજર રાખી ર ા છ. સાઉદી અરેિબયામાં તણાવથી 
ડના ભાવમાં ભારે ઊથલપાથલ ýવા મળી હતી. 
સતત પાંચ િદવસ બાદ ડના ભાવમાં શુ વારે બે 
ટકાનો સુધારો ýવા મ યો હતો મૂડીઝે ભારતનું 
રે ટગ સુધાયા બાદ અમે રકન ડોલર સામે ભારતીય 
િપયો ગયા સ તાહના અંતે ૬૫.૦૧ની સ તાહની 
ટોચે બંધ ર ો હતો. િપયાની વધઘટ દેશની 
આઇટી કપનીઓના શેસ પર અસર કરી શક તેમ 
છ તે ýતા િપયાની ચાલ પર પણ રોકાણકારોની 
ચાંપતી નજર રહેશે. 
સરકારે ખા  તેલ પરની આયાત ૂટી વધારીને 

દાયકાની ચી સપાટીએ લાવી દીધી છ. ખા  
તેલનું સૌથી મોટ આયાતકાર ભારતે તેના ખેડતોને 
સમથન આપવા માટ ૂટી વધારી છ. આ િનણયથી 
તેલીિબયાંની કમતો વધશે અને થાિનક બýરમાં 
પીલાણ માટ વધુ જ થો ઉપલ ધ બનશે અને તેનાથી 
દેશને ખા  તેલની આયાત િનયં ણમાં મદદ મળશે. 
સરકારે ડ પામ ઓઇલ પરની આયાત ૂટી વધારીને 
૩૦ ટકા યારે રફાઇ ડ પામ ઓઇલ પરની ૂટી 
૨૫ ટકાથી વધારીને ૪૦ ટકા કરી છ.

વૈિ ક પ રબળો બýરન ેઅસર કરશે
મૂડીઝના અપ ેડ બાદ ટ  િનકલ કારણો અને નકારા મક વૈિ ક સંકતથી તેø સામે અવરોધ 

બýરની ચાલને અસર 
કરતાં મુ ય પ રબળોે

સે સે સમાંથી લુિપન અને િસ લાની 
બાદબાકી તથા ઇ ડસઇ ડ બે ક અને 
યસ બે કના સમાવેશથી આ શેરોમાં 
તેની િતિ યા વા મળશે

સતત પાંચ િદવસ બાદ ડ ઓઇલના 
આંતરરા ીય ભાવમાં શુ વારે બે 
ટકાનો સુધારો થયો હોવાથી તેની 
બýરને હકારા મક અસર થઈ શક છ.

િન ટીના ડઇલી ચાટમાં નાની બેરીશ 
ક ડલ બની હતી. આ થિતમાં િન ટી 
૧૦,૨૩૦ની સપાટી ýળવવામાં 
સફળ રહેશે તો તેમાં ૧૦,૩૫૦ અને 
૧૦,૪૦૦ની સપાટી વા મળી શક છ

SBI જનરલના 
18થી 24 મિહનામાં 
િલ ટગની િહલચાલ

િશ પી િસંહા
મંુબઈ

સરકાર ýહેર ે ની બે કો માટ 
રકિપટલાઇઝેશન યોજના તૈયાર કરી 
રહી છ યારે દેશની સૌથી મોટી બે ક ટટ 
બે ક ઓફ ઇ ડયા તેના મૂ઼ડીઆધારને 
સુધારવા માટ આગામી ૧૮થી ૨૪ 
મિહના દરિમયાન ઓ િલયન જૂથ 
(આઇએø) સાથેના સંયુ ત સાહસ 
એસબીઆઇ જનરલ ઇ યોર સનું 
િલ ટગ કરાવવા માટ િવચારી શક છ.
હાલના દેખાવના આધારે ýઈએ તો 
ટટ બે ક ઓફ ઇ ડયા તેની જનરલ 
ઇ યોર સ પેટાકપનીમાં ૨૦ ટકા 
િહ સાનંુ વેચાણ કરીને ~૨,૫૦૦ કરોડ 
એક  કરી શક. તેણે પોતાની øવન 
વીમા પેટાકપની એસબીઆઇ લાઇફમાં 
તેનો આઠ ટકા િહ સો વેચીને ~૫,૬૦૦ 
કરોડ એક  કયા છ. કપનીનું મૂ ય 
~૬૫,૯૭૫ કરોડ મુકાયું છ.
એસબીઆઇ જનરલ ઇ યોર સના 

એમડી અને સીઇઓ પુશન મહાપા ાએ 
જણા યું હતંુ ક, િલ ટગ મૂડીની 
જ રયાતને પહ ચી વળવામાં મદદ કરી 
શક કમ ક અમે ઝડપી ગિતએ િ  
કરી ર ા છીએ. તે શેરહો ડસને તેમના 
રોકાણનાં નાણાં મેળવવામાં મદદ કરશે 
તથા વધારે સારા ડ લોઝર, ગવન સ 
અને દેખાવમાં સુધારામાં પ રણમશે.
તાજેતરમાં, આઇએøએ તેના 

ડાયલ-અપ િવક પનો ઉપયોગ કય  
હતો જેનાથી તેમને આગામી બે વષમાં 
તેમનો િહ સો ૪૯ ટકા સુધી લઈ જવાની 

તક મળ છ. ડાયલ-અપ ઓ શને તેના 
સંયુ ત સાહસના એમઓયુમાં દશા યા 
અનુસાર ચો સ સમય મયાદાની અંદર 
કોલની કવાયત કરવાનો અિધકાર છ, 
જેને આઇએøએ કટલાક મિહના અગાઉ 
પાર પા ો હતો.
સંયુ ત સાહસમાં વેશ કરતી 

વખતે આઇએøએ જનરલ ઇ યોર સ 
કપનીમાં એસબીઆઇના ભાગીદાર 
બનવા માટ ૨૬ ટકા િહ સો હ તગત 
કરવા માટ ~૫૪૨ કરોડ ચૂક યા 
હતા. મહાપા ાએ જણા યું હતંુ ક, 
આઇએøનો િહ સો વધીને ૪૯ ટકા 
થાય તો આઇપીઓ મારફત િહ સાનંુ 
વેચાણ સ માણ ભાગમાં થશે. જનરલ 
ઇ યોર સ કપનીઓનું વે યુએશન 
ોસ રટન ીિમયમ તથા નફાકારકતા 

પર આધા રત હોય છ. તાજેતરના 
િલ ટગમાં રોકાણકારોએ અિનગના 
૩૦-૩૨ ગણાથી વધારે મ ટપલ આ યા 
અને ોસ રટન ીિમયમના ણ 
ગણાએ છ.



સે સે સમાં બે ક 
શેરોનંુ વેઇટજ વધશે
બે કગ અને ફાઇના શયલ 
સેગમે ટમાં આગામી મિહનાથી થનારા 
ફરફારની સીધી અસર સે સે સ પર 
વધતી જશે.  10
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ન ર િ  સાથે અમરા રાýમાં 
રોકાણકારોનો રસ વ યો

દેશની બીý મની સૌથી મોટી બેટરી 
ઉ પાદક અમરા રાýએ વો યુમ ોથમાં 
સાત ય અને મજબૂત ઓપરે ટગ માિજન 

ન ધા યા બાદ રસ વ યો છ. 4
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એક આ યજનક િહલચાલમાં 
વૈિ ક રે ટગ એજ સી મૂડીઝે 
ભારતના સોવ રને રે ટગને Baa3થી 
વધારીને Baa2 કયુ હતંુ. રે ટગમાં 
વધારો ૧૪ વષ બાદ થયો છ, જેનાથી 
ઇ વટી અને બો ડ માક સમાં વધુ 
િવદેશી નાણા વાહ આવી શક છ. 
શુ વારે રે ટગ અપ ેડ બાદ િન ટી 
અને સે સે સ બંને ગેપ-અપમાં ખૂ યા 
હતા, પરંતુ વૈિ ક બýરના નેગે ટવ 
સંકતને કારણે મોટા ભાગનો ઉછાળો 
ધોવાઈ ગયો હતો. ભારતનો િપયો 
પણ મજબૂત તરે ખૂ યો હતો અને 
૧૦ વષના સરકારી બો ડની 
યી ડ ૧૦ બેિસસ પોઇ સ 
ગબડી હતી. 
િન ટી ૧૦,૨૫૦થી 

ઉપર ૧૦,૨૮૩એ બંધ 
આ યો હતો, જે પોિઝ ટવ 
છ, પરંતુ ટ  િનકલ કારણો 
અને નકારા મક વૈિ ક સંકતને 
કારણે અપસાઇડ મયાિદત છ. 
િન ટીમાં તાકીદનો અવરોધ ૧૦,૩૪૧ 
અને ૧૦,૩૯૦એ છ. ý આ સ તાહે 
આ બંને સપાટી વટાવી જશે તો તે 
૧૦,૪૯૨ને પશ કરી શક છ, પરંતુ 
તેની શ યતા મયાિદત છ. િન ટીમાં 
૧૦,૨૫૬ અને ૧૦,૧૨૧એ સપોટ 
છ. આ બંને તરથી નીચે જશે તો તે 
૧૦,૦૦૦થી નીચે જઈ શક છ.
અમે રકામાં સૌથી મોટ ýખમ 

બો ડમાં તી  ઘટાડો છ, જેને ઇ વટી 
માકટમાં ટ  િનકલ કરે શનનો 
ારંિભક સંકત માનવામાં આવે છ. ડાઉ 
ý સમાં ૨૩,૨૬૪એ મજબૂત સપોટ 
અને ૨૩,૫૯૯એ અવરોધ છ. તેનાથી 
નીચે ક ચે જશે તો તે બýરની િદશા 
આપી શક છ. ડાઉ ý સનો મ થલી 
આરએસઆઇ ૮૦થી ઉપર છ, તેથી 
ચા તરે લ ગ પોિઝશન લેતી વખતે 

સાવચેતી રાખવી ýઈએ. 
િન ટી બે ક ઇ ડ સમાં ૨૫,૩૬૮એ 

સપોટ અને ૨૬,૦૦૯એ અવરોધ 

છ, તેમાં તેøનું આઉટલૂક છ, પરંતુ 
અપસાઇડ મયાિદત લાગે છ. િન ટી 
પીએસયુ બે ક ઇ ડ સ ઓવરબોટ 
છ, તેથી આપણે તી  અપસાઇડની 
અપે ા રાખવી ýઈએ નહ . ýક 
િન ટી ાઇવેટ સે ટર બે ક ઇ ડ સ 
પીએસયુ બે ક ઇ ડ સ કરતાં વધુ 
મજબૂત છ. 
અમે રકાના ડોલર સામે િપયામાં 

મજબૂતાઈને કારણે આઇટી અને 
ફામા ઇ ડ સમાં વધુ ઘટાડો થઈ શક 
છ. તેથી આ બંને ે ોના શેરો અને 
મેટલ શેરોથી દૂર રહેવું વધુ યો ય છ. 
ગયા સ તાહે મેટલ શેરોમાં કરે શન 
આ યું હતંુ, પરંતુ ઓવરસો ડ 
પોિઝશનને કારણે શુ વારે કરે શન 
આ યું હતંુ. મુ ય ટ  િનકલ ઇ ડકટસ 

હજુ નબળા છ, તેથી મા  
પસંદગીના શેરો બýરમાં 

સારો દેખાવ કરી શક 
છ. ભારતના બýર માટના 

મુ ય આિથક ડટામાં બે ક લોન 
ોથ, ડપોિઝટ ોથ અને િવદેશી 

હંૂ ડયામણની અનામતનો સમાવેશ 
થાય છ. અમે રકાના બýર માટના 
મુ ય આિથક ડટામાં ýબલેસ લેમ, 
ગેસોિલન ટોક અને યુએસ FO-
MCની કાયન ધનો સમાવેશ થાય છ. 

ડ ઓઇલમાં પોિઝ ટવ વલણ 
છ, પરંતુ ઇરાક અને તુક એ િનકાસ 
કરવાનો િનણય કયા બાદ ગુરુવારે 
થોડ ો ફટ બુ કગ આ યું હતંુ. 
ટ  િનકલ ટએ ýઈએ તો ડ 
ઓઇલ બેરલ દીઠ ૫૮ ડોલર થઈ શક 
છ. તેમાં બેરલ દીઠ ૫૫.૦૪ ડોલર 
અને ૫૪.૨૬ ડોલરે સપોટ છ. 
બો ડની યી ડમાં ઘટાડો અને 

આગામી મિહને ફડરલ રઝવની 
બેઠક પહેલાં ડોલરમાં નરમાઈને 
કારણે સોનામાં ફરી પોિઝ ટવ વલણ 
છ. સોનામાં સ દીઠ ૧,૨૭૮ 
અને ૧,૨૬૮ ડોલરે સપોટ છ. તેમાં 
૧,૩૦૫એ અવરોધ છ. 

પ ટતા: આ કોલમમાં થતી આિથક સમી ા, બýર િવ ેષણ અને શેર સમી ા 
સંબંિધત બýર િવ ેષક ારા શેરબýર અંગે ા ય માિહતીના આધારે રજૂ 
કરવામાં આવી છ. બýરમાં રોકાણ કરવા ઇ છતા રોકાણકારે રોકાણનો કોઈ 
પણ િનણય પોતાની સમજણ અને િન ણાંતના માગદશનને આધારે કરવાનો 
રહેશે. રોકાણકારને પોતાના િનણયથી થનારા લાભ ક નુકસાન માટ ઇકોનોિમક 
ટાઇ સ અને લેખક/એનાિલ ટ કોઈ પણ રીતે જવાબદાર રહેશે નહ .

બýરમાં તેøનો 
ડ મયાિદત 

રહેવાની ધારણા  

માકટ ટિજ ટ, થાપક
thedailybrunch.com

એલે સ મે યુ

ડ ઓઇલની 
તેø પર IEAએ 
ઠડ પાણી ફર યું 

મેિ મોિનડોટકોમનો સંગ ઠત 
ચો ખો નફો 64 ટકા ઊછ યો
ચે નાઈ: ઓનલાઇન મેિ મોિનયલ પોટલ Matrimony.comએ 
૩૦ સ ટ બરે સમા ત થયેલા બીý િ માિસક ગાળામાં ૬૩.૮ 
ટકાના ઉછાળા સાથે ~૧૯.૧૬૩ કરોડનો સંગ ઠત ચો ખો નફો 
ન ધા યો હતો. કપનીએ આગલા નાણાકીય વષના સમાન 
ગાળા માટ ~૧૧.૬૯૨ કરોડનો ચો ખો નફો ન ધા યો હતો. 
૩૦ સ ટ બર ૨૦૧૭ના રોજ પૂરા થયેલા છમાિસક ગાળામાં ૬૨ 
ટકાના ઉછાળા સાથે ~૩૪.૦૪૩ કરોડનો ચો ખો નફો ન ધા યો 
હતો, જે એક વષ અગાઉ સમાન ગાળા માટ ~૨૧.૦૧૩ કરોડ 
હતો. કપનીની કલ આવક વધીને ~૮૩.૬૭૩ કરોડ ન ધાઈ હતી 
જે એક વષ અગાઉના સમાન ગાળામાં ~૭૩.૬૧૩ કરોડ હતી. 
છમાિસક ગાળા માટ કપનીની કલ આવક વધીને ~૧૬૭.૫૨૩ 
કરોડ હતી જે એક વષ અગાઉ ~૧૪૪.૯૮૩ કરોડ હતી. 
શુ વારે બીએસઇ પર કપનીનો શેર ૦.૫૮ ટકા સુધરીને છ લે 
~૮૬૪.૩૦ બંધ ન ધાયો હતો.

HMT ફરી નફો કરતી થઈ: ચો ખો 
નફો ~59 લાખ ન ધાયો
નવી િદ હી: સરકારની માિલકીની કપની એચએમટી િલિમટડ 
ચાલુ નાણાકીય વષના ૩૦ સ ટ બરે પૂરા થયેલા િ માિસક 
ગાળા માટ કામગીરીમાંથી ચી આવક વ ે ~૫૯ લાખનો 
ચો ખો નફો ન ધા યો હતો. કપનીએ અગાઉના નાણાકીય 
વષના સમાન ગાળા માટ ~૨૮.૮૯ કરોડની ચો ખી ખોટ 
ન ધાવી હતી. ચાલુ નાણાકીય વષના સમી ા હેઠળના ગાળા 
માટ બગલુરુ થત મે યુફ ચ રંગ કપનીની કલ આવક વધીને 
~૬.૨૧ કરોડ હતી જે એક વષ અગાઉ ~૪.૫૯ કરોડ હતી. 
સમી ા હેઠળના ગાળા માટ કપનીનો કલ ખચ ઘટીને ~૫.૨૬ 
કરોડ ન ધાયો હતો જે એક વષ અગાઉના સમાન ગાળા માટ 
~૫.૭૮ કરોડ ન ધાયો હતો. આિથક બાબતો અંગેની ક ીય 
કિબનેટના િનણય અનુસાર કપનીના કટર િબઝનેસને અલગ 
કરાયો છ. શુ વારે બીએસઇ પર કપનીનો શેર ૧.૪૪ ટકા 
ઘટીને છ લે ~૪૦.૯૫ બંધ ન ધાયો હતો.

કપની પ રણામ

ડ ઓઇલમાં છ સ તાહમાં થમ વખત પીછહટ ýવા મળી 
હતી. ભૂ-રાજકીય ýખમો ઘ ાં હોવાથી હવે ડરો માગ-
પુરવઠાના ભાિવ પર યાન ક ત કરી ર ા છ. અમે રકામાં 
િવ મ ઉ પાદન, સતત બીý સ તાહે ટોકમાં વધારો અને વૈિ ક 
પુરવઠાના અંદાજમાં IEAના ઘટાડાથી એવી િચંતા ઉભી થઈ છ ક 
ઓપેક અને નોન ઓપેક ઉ પાદકો ારા ઉ પાદનમાં વધુ કાપથી 
પણ ઓઇલ માકટમાં પુન:સંતુલન લાવવામાં મદદ મળશે નહ . 
ગયા મિહને ઓઇલ ડરોને પુન:સંતુલનના યાસોથી િવ ાસ 

મ યો હતો, કારણ ક ઓઇલ દેશોએ િનણયનું અસરકારક પાલન 
કયુ હતંુ અને આગામી વષના અંત સુધી ઉ પાદનમાં કાપને 
લંબાવવામાં આવે તેવી ચી શ યતા હતી. તેનાથી ે ટ ડ બેરલ 
દીઠ ૬૫ ડોલર અને WTI ડ ૫૮ ડોલરની નøક પહ યું હતંુ. 
ગયા સોમવારે ઓપેક બýરમાં વધુ ઉ સાહ આ યો હતો. ઓપેક 
ýહેર કરેલા અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આ યો હતો ક તેના 
સ યો ઉ પાદન કાપના િનણયનું ચુ ત પાલન કરી ર ા છ અને 
ઓપેકના દેશોએ ઓ ટોબરમાં 
ઉ પાદનમાં કલ િતિદન 
૧૫૧,૦૦૦ બેરલનો ઘટાડો 
થયો હતો. ઓપેકના સે ટરી 
જનરલ મોહંમદ બા ક ડોએ 
જણા યું હતંુ ઉ પાદન કાપના 
સમયમાં વધારો આ કાટલની 
િવ સનીયતા પુન: થાિપત 
કરવાનો ‘એકમા  દેખીતો 
િવક પ’ છ. ýક IEAએ 
મંગળવારે બુિલશ સે ટમે ટ 
પર પાણી ફર યું હતંુ. તેને 
ચેતવણી આપી હતી ક બેરલ 
દીઠ ૬૦ ડોલરનો નવો ચો 
ભાવ નથી. તેના બે રશ 
ડટામાં 4Q2017 માટ ડની 
માગના અંદાજમાં િતિદન 
૩,૧૧,૦૦૦ બેરલના ઘટાડાનો 
પણ સમાવેશ થાય છ. ડની અપે ા કરતાં ઓછી માગનું એક 
કારણ ભાવમાં સ ટ બર પછીથી આશરે ૨૦ ટકાનો વધારો છ. 
યુએસ શેલ અને બીý નોન ઓપેક ઉ પાદન ૨૦૧૮માં નવા 

સ લાયમાં ૧.૪ mb/dનો જંગી ઉમેરો કરશે, જેનાથી ઓપેકના 
યાસો લગભગ અસરહીન થઈ જશે. IEAએ જણા યું હતંુ 
ક ડ ઓઇલની માગ સ લાયમાં આ જંગી વધારા સાથે તાલ 
િમલાવવા મુ કલી અનુભવશે. IEAએ જણા યું હતંુ ક યુએસ 
શેલ સ લાયમાં આગામી દાયકામાં મજબૂત વધારો થશે. તેનાથી 
આગામી દાયકામાં વૈિ ક ઓઇલ ઉ પાદકોમાં અમે રકા િનિવવાદ 
લીડર બનશે. લાંબા ગાળામાં ýઈએ તો શેલ ગેસનું ઉ પાદન 
૨૦૨૫ સુધીમાં નવ mb/d થશે, જે અંદાજમાં ૩૪ ટકાનો વધારો 
દશાવે છ. IEAએ વધુમાં જણા યું હતંુ ક ભૂ-રાજકીય ીિમયમના 
અભાવની ધારણા રાખીએ તો ડ ઓઇલના ભાવ માટ યૂ નોમલ 
ýવા ન મળ તેવી શ યતા છ, જે સંકત આપે છ ક તાજેતરની 
તેø ટકા ગાળા માટની બની શક છ. 

રેિનશા ચૈનાની
હેડ-કોમો ડટી અને કર સી રસચ
મોનાક નેટવથ કિપટલ િલિમટડ

વાિત વમા
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મો
દીનોિમ સને મૂડીઝના થ સઅપ બાદ 
સýયેલા ફીલ ગૂડ ફ ટર તેમજ વૈિ ક 
સંકતોને યાનમાં લેતાં આ સ તાહે 

શેરબýરમાં ટોક પેિસ ફક મૂવમે ટની ધારણા છ. 
ગયા શુ વારે લોબલ ડટ રે ટગ એજ સી મૂડીઝે 
૧૪ વષના લાંબા ગાળા બાદ ભારતના રે ટગમાં 
સુધારો કરીને મોદી સરકારના માળખાગત સુધારાને 
વધા યા હતા, એજ સીએ ભારતનું રે ટગ Baa3થી 
સુધારીને Baa2 કયુ હતંુ તેમજ રે ટગ આઉટલૂક 
પોિઝ ટવમાંથી ટબલ કયુ હતંુ. આગામી સ તાહે 
પણ બýરમાં ભારતના સોવ રન રે ટગમાં સુધારાની 
અસર ýવા મળ તેવી શ યતા છ.

BSE સે સે સ શુ વારના ડગના અંતે ૨૩૬ 
પોઇ ટ વધીને ૩૩,૩૪૩ યારે િન ટી-૫૦ ઇ ડ સ 
૧૦,૩૦૦ની નøક બંધ ર ો હતો. મૂડીઝના રે ટગ 
સુધારા બાદ િન ટીમાં ભારે કરંટ ýવા મ યો હતો 
પણ ૧૦,૩૪૦ની સપાટીએ તેને િતકારનો સામનો 
કરવો પ ો હતો અને અંતે તેને મા  અડધા ટકાના 
સુધારાથી જ સંતોષ માનવો પ ો હતો. ઇ ડ સ તેના 
ઓપિનંગના તર ઉપર બંધ રહેવામાં સફળ ર ો ન 
હતો અને ડઇલી ચાટમાં તેને નાની બેરીશ ક ડલ 
રચી હતી. આ થિતમાં િન ટી ૧૦,૨૩૦ની સપાટી 
ýળવવામાં સફળ રહેશે તો તેમાં ૧૦,૩૫૦ અને 
૧૦,૪૦૦ની સપાટી ýવા મળી શક છ. નીચામાં 

૧૦,૧૭૮ અને ૧૦,૧૨૦ િન ટીની મહ વની ટકાની 
સપાટી છ, તેમ મોતીલાલ ઓ વાલ િસ યો રટીઝના 
ચંદન તાપ રયાએ જણા યંુ હતંુ.
શુ વારે બýરનું ડગ બંધ થયા બાદ S&P ડાઉ 

ý સ અને BSEના ýઇ ટ વે ચર એિશયા ઇ ડ સે 
BSE સે સે સ કો પોન ટમાં ફરફાર કરીને િસ લા 
અને લુિપનની બાદબાકી કરીને સે સે સના ૩૦ 
શેરોની યાદીમાં ઇ ડસઇ ડ બે ક અને યસ બે કનો 
સમાવેશ કય  હતો. સોમવારે બýર ખૂલશે યારથી 

જ આ ફરફાર અમલી બનશે.આ ઉપરાંત ફડરલ 
બે ક, ાિસમ ઇ ડ ીઝ, વ રાંગી અને બýજ 
હો ડ સ એ ડ ઇ વે ટમે સને BSE100 ઇ ડ સમાં 
સામેલ કરવામા આ યા હતા. આ થિતમાં સોમવારે 
યારે શેરબýર ખૂલશે યારે આ તમામ શેરોમાં આ 
ફરફારની અસર ýવા મળ તેવી શ યતા છ.
ગયા શુ વારે મૂડીઝે ભારતીય ટિલકોમ ઓપરેટર 

Rcomને બો ડના યાજની ચુકવણીમાં ડફો ટર 
થઈ હોવાનું જણાવીને તેનું ડટ રે ટગ પરત ખચી 

લેતાં મુ કલીમાં સપડાયેલી આ કપનીનો પડતા પર 
પાટ જેવો ઘાટ થયો હતો. ગયા સ તાહે કપનીએ 
સતત ચોથા વાટરમાં ખોટ ન ધાવી હતી અન ે
બો ડનું યાજ ચૂકવવામાં િન ફળ રહેવાને કારણે 
કપનીના શેરમાં વેચવાલીનું ભારે દબાણ ýવા 
મ યંુ હતંુ, આ સ તાહે પણ કપનીના શેરમાં વધુ 
ધોવાણની શ યતા નકારી શકાય નહ . િવ ભરનાં 
બýરો ડના આંતરરા ીય ભાવની વધઘટ પર 
નજર રાખી ર ા છ. સાઉદી અરેિબયામાં તણાવથી 
ડના ભાવમાં ભારે ઊથલપાથલ ýવા મળી હતી. 
સતત પાંચ િદવસ બાદ ડના ભાવમાં શુ વારે બે 
ટકાનો સુધારો ýવા મ યો હતો મૂડીઝે ભારતનું 
રે ટગ સુધાયા બાદ અમે રકન ડોલર સામે ભારતીય 
િપયો ગયા સ તાહના અંતે ૬૫.૦૧ની સ તાહની 
ટોચે બંધ ર ો હતો. િપયાની વધઘટ દેશની 
આઇટી કપનીઓના શેસ પર અસર કરી શક તેમ 
છ તે ýતા િપયાની ચાલ પર પણ રોકાણકારોની 
ચાંપતી નજર રહેશે. 
સરકારે ખા  તેલ પરની આયાત ૂટી વધારીને 

દાયકાની ચી સપાટીએ લાવી દીધી છ. ખા  
તેલનું સૌથી મોટ આયાતકાર ભારતે તેના ખેડતોને 
સમથન આપવા માટ ૂટી વધારી છ. આ િનણયથી 
તેલીિબયાંની કમતો વધશે અને થાિનક બýરમાં 
પીલાણ માટ વધુ જ થો ઉપલ ધ બનશે અને તેનાથી 
દેશને ખા  તેલની આયાત િનયં ણમાં મદદ મળશે. 
સરકારે ડ પામ ઓઇલ પરની આયાત ૂટી 
વધારીને ૩૦ ટકા યારે રફાઇ ડ પામ ઓઇલ પરની 
ૂટી ૨૫ ટકાથી વધારીને ૪૦ ટકા કરી છ.

વૈિ ક પ રબળો બýરન ેઅસર કરશે
મૂડીઝના અપ ેડ બાદ ટ  િનકલ કારણો અને નકારા મક વૈિ ક સંકતથી તેø સામે અવરોધ 

બýરની ચાલને અસર 
કરતાં મુ ય પ રબળોે

સે સે સમાંથી લુિપન અને િસ લાની 
બાદબાકી તથા ઇ ડસઇ ડ બે ક અને 
યસ બે કના સમાવેશથી આ શેરોમાં 
તેની િતિ યા વા મળશે

સતત પાંચ િદવસ બાદ ડ ઓઇલના 
આંતરરા ીય ભાવમાં શુ વારે બે 
ટકાનો સુધારો થયો હોવાથી તેની 
બýરને હકારા મક અસર થઈ શક છ.

િન ટીના ડઇલી ચાટમાં નાની બેરીશ 
ક ડલ બની હતી. આ થિતમાં િન ટી 
૧૦,૨૩૦ની સપાટી ýળવવામાં 
સફળ રહેશે તો તેમાં ૧૦,૩૫૦ અને 
૧૦,૪૦૦ની સપાટી વા મળી શક છ

SBI જનરલના 
18થી 24 મિહનામાં 
િલ ટગની િહલચાલ

િશ પી િસંહા
મંુબઈ

સરકાર ýહેર ે ની બે કો માટ 
રકિપટલાઇઝેશન યોજના તૈયાર કરી 
રહી છ યારે દેશની સૌથી મોટી બે ક ટટ 
બે ક ઓફ ઇ ડયા તેના મૂ઼ડીઆધારને 
સુધારવા માટ આગામી ૧૮થી ૨૪ 
મિહના દરિમયાન ઓ િલયન જૂથ 
(આઇએø) સાથેના સંયુ ત સાહસ 
એસબીઆઇ જનરલ ઇ યોર સનું 
િલ ટગ કરાવવા માટ િવચારી શક છ.
હાલના દેખાવના આધારે ýઈએ તો 
ટટ બે ક ઓફ ઇ ડયા તેની જનરલ 
ઇ યોર સ પેટાકપનીમાં ૨૦ ટકા 
િહ સાનંુ વેચાણ કરીને ~૨,૫૦૦ કરોડ 
એક  કરી શક. તેણે પોતાની øવન 
વીમા પેટાકપની એસબીઆઇ લાઇફમાં 
તેનો આઠ ટકા િહ સો વેચીને ~૫,૬૦૦ 
કરોડ એક  કયા છ. કપનીનું મૂ ય 
~૬૫,૯૭૫ કરોડ મુકાયું છ.
એસબીઆઇ જનરલ ઇ યોર સના 

એમડી અને સીઇઓ પુશન મહાપા ાએ 
જણા યું હતંુ ક, િલ ટગ મૂડીની 
જ રયાતને પહ ચી વળવામાં મદદ કરી 
શક કમ ક અમે ઝડપી ગિતએ િ  
કરી ર ા છીએ. તે શેરહો ડસને તેમના 
રોકાણનાં નાણાં મેળવવામાં મદદ કરશે 
તથા વધારે સારા ડ લોઝર, ગવન સ 
અને દેખાવમાં સુધારામાં પ રણમશે.
તાજેતરમાં, આઇએøએ તેના 

ડાયલ-અપ િવક પનો ઉપયોગ કય  
હતો જેનાથી તેમને આગામી બે વષમાં 
તેમનો િહ સો ૪૯ ટકા સુધી લઈ જવાની 

તક મળ છ. ડાયલ-અપ ઓ શને તેના 
સંયુ ત સાહસના એમઓયુમાં દશા યા 
અનુસાર ચો સ સમય મયાદાની અંદર 
કોલની કવાયત કરવાનો અિધકાર છ, 
જેને આઇએøએ કટલાક મિહના અગાઉ 
પાર પા ો હતો.
સંયુ ત સાહસમાં વેશ કરતી 

વખતે આઇએøએ જનરલ ઇ યોર સ 
કપનીમાં એસબીઆઇના ભાગીદાર 
બનવા માટ ૨૬ ટકા િહ સો હ તગત 
કરવા માટ ~૫૪૨ કરોડ ચૂક યા 
હતા. મહાપા ાએ જણા યું હતંુ ક, 
આઇએøનો િહ સો વધીને ૪૯ ટકા 
થાય તો આઇપીઓ મારફત િહ સાનંુ 
વેચાણ સ માણ ભાગમાં થશે. જનરલ 
ઇ યોર સ કપનીઓનું વે યુએશન 
ોસ રટન ીિમયમ તથા નફાકારકતા 

પર આધા રત હોય છ. તાજેતરના 
િલ ટગમાં રોકાણકારોએ અિનગના 
૩૦-૩૨ ગણાથી વધારે મ ટપલ આ યા 
અને ોસ રટન ીિમયમના ણ 
ગણાએ છ.
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