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News InShorts: Tiger Global
Plans to Lead $15-m Round

DGH to HELP Incentivise
Output Under Old Contracts
Sanjeev.Choudhary
@timesgroup.com

If the deal goes through, it will be the first new round to be led by one of the most
prolific investors in the startup ecosystem after over a 20-month hiatus
According to AppAnnie,
InShorts is one of the top-three
most highly-rated news aggregator apps in India

Shashwati.Shankar
@timesgroup.com

Bengaluru: New York-based investment firm Tiger Global
Management is in advanced talks
to lead a $10-15-million round of
funding in its portfolio company,
news media startup InShorts, according to two people familiar with
the development.
If the deal goes through, it will be
the first new round to be led by one
of the most prolific investors in the
startup ecosystem after over a 20month hiatus. The move comes as
Tiger Global is expected to get a
partial exit from its largest investment, Flipkart.
A spokesperson for InShorts declined to comment. An email query
sent to Tiger Global Management
remained unanswered till the time
of going to press.
In 2015, ET had reported Tiger
Global’s private investment head,
Lee Fixel, as telling entrepreneurs
that he will not invest in follow-on
rounds unless the company is able
to attract other new investors.
A potential investment in InShorts comes after the startup
has recently begun monetising

5 million Downloads In-

Shorts claimed to have had by
December 2016

14 minutes Time an average
user spends a day on the app

through advertisements, brandintegrated content and has introduced interactive features like
quizzes for the end user during
2016.
In April 2016, the news aggregator
startup had partnered with over 30
content publishers and five ecommerce players. Ecommerce players
including Zomato, BookMyShow
and CarDekho had joined the platform for branded content.
An investor who did not wish to
be named, said increasing online
penetration and data speeds with
launch of Reliance’s Jio network
has increased investor interest in
content-based plays, and this is
the reason why Tiger Global is lo-

oking to
double
down on
its existing bets
in
the
space
which
shows
promise.
According to an
earlier interview
with Azhar Iqubal, cofounder of
InShorts, the company would look
at a monetisation roadmap that
would be based on an ad revenuebased model that combined brandIn April 2016, the news
aggregator startup
had partnered with
over 30 content
publishers and five
ecommerce players.
Ecommerce players
including Zomato,
BookMyShow and
CarDekho had joined
the platform for
branded content

centric content with personalisation.
By December 2016, the company
had integrated a quiz into its app,
which had been introduced to
10,000 users. While the end user
swipes through the news content, a
quiz emerges as an option. The
user can then play with a random
opponent or share an invite with a
friend through WhatsApp.
“The players have 10 seconds to
respond to every question. Out of
our sample size, more than 10%
play the game on a daily basis and
play two to three games in a row.
It’s important to innovate and keep engagement levels high,” Iqubal had told ET in December 2016.

Drop in Work Visa Applications to UK
Press Trust of India

London: The number of skilled work visa applications from Indian nationals to live and work in the UK has dropped by 4% this year amid the UK government’s tightening of the visa regime. The
UK Home Office found that Indians accounted for 29,800 sponsored visa application in the year ending June 2017.
The trend is being attributed to the UK government’s tightening
of visa regime in an attempt to meet its goal of cutting migrant
figures in the country. “Indian nationals account for 29,800 (54%)

of skilled work-sponsored visa
applications in year ending June
The trend is being
2017, with US nationals the next
attributed to the UK
largest group (5,686 or 10% of the
government’s tightening of
total),” the Home Office said.
visa regime in an attempt to
“The number of sponsored visa
meet its goal of cutting
applications for Indian nationals
migrant figures in the
was 4% lower in year ending June
country
2017 and applications for US
nationals were 9% lower,” it said. However, the data based on the
UK’s Office of National Statistics (ONS) analysis also disclosed
that Indians continue to account for the largest number of
skilled work visas granted by the UK government — 53,366 of
a total of 92,805, or 58% of all work visas granted.
Of these, the Indian information technology sector sponsored 42% of all skilled work visa applications made by Indians. The latest ONS figures released on Thursday also indicate a so-called “Brexodus” — a significant drop in EU nationals migrating to live and work in the UK in the wake of the
June 2016 Brexit referendum.

New Delhi: The Directorate General of Hydrocarbons (DGH)
has recommended a raft of policy
measures to incentivise production under existing contracts.
These include pricing freedom
for gas produced in the NorthEast, license to explore through
the field’s life, extended contract
to compensate for time lost in obtaining clearances, income-tax
sops for some fields, and permitting partners to replace ONGC as
licensee in fields where development is stuck as the state firm alone has to pay cess and royalty on
total output. In a draft report titled ‘Policy issues for streamlining the working of production
sharing contracts’, DGH, the
technical arm of the oil ministry,
has proposed policy prescription
on 11 long-standing issues related
to the contracts under the New
Exploration Policy (NELP) and
pre-NELP regimes. A new policy,
named Hydrocarbon Exploration Policy (HELP), replaced
NELP this year but most contracts signed under previous policies are alive and need resolution
of certain issues.
The first issue highlighted in
the draft relates to six pre-NELP
blocks where ONGC, the licensee,
alone must pay royalty and cess

on entire production of oil and
gas from the field, including the
share of JV partners. These payments cannot be recovered as
contract cost. This leaves ONGC
with little incentive to invest, the
report said, adding that in such
cases if ONGC 'expressed economic unviability' in developing
such blocks, partners may agree
to share the tax liability.
“In such event, the government
will agree to allow recovery of
such payments as contract costs.
ONGC will exit the contract and
remaining constituents of contractor will become licensee,” the
DGH has proposed.
The DGH has also recommended
amending law to extend the benefit of Section 42 of the Income Tax
Act to contractors of 13 small discovered fields under pre-NELP regime, which would benefit GSPC,
Hindustan Oil Exploration, Sun
Petrochem and Selan Exploration. The argument is that it would provide a level playing field to
these operators since contractors
in other fields already avail the benefit under Section 42, which allows companies to claim 100% of
cost incurred under a contract as
expenditure allowance for the
purpose of computing taxable income, in the year of incurring
such expenditure instead of depreciating the capital expenditure over several years.
In all active pre-NELP and NELP

blocks in the North Eastern region, the contractors may be allowed a maximum extension of two
years in the exploration period.

VIEW

Revamp Rules
It is sensible to revamp the
rules so as to shore up output
of natural gas and crude oil.
Price rationalisation of gas
should incentivise production
and attendant investment in
pipeline capacity. Also, the
management committee
approach, with its often longwinded system of approving
operations in the upstream oil
sector needs a review. The
global practice, instead, is for
the regulator to publish
norms, guidelines and detailed
manuals on field practices,
along with regular updates.
We also need an institutional
mechanism by which potential
field operators have access to
up-to-date geo-scientific data.

Paris is not a Unicorn Country,
Thanks to Stifling Bureaucracy
Mathieu Rosemain
& Gwénaëlle Barzic

Paris: French yachtsman Alain Thebault wants to turn a boat design he
used to break a world speed sailing record in 2009 into a clean, fast taxi service
for the waterways of major cities.
The SeaBubble won the backing of private investors — Thebault expects to
raise between ¤50 to 100 million by the
end of September. Emmanuel Macron,
France’s pro-business president who
wants to create a “startup nation”, even
championed the idea when he was economy minister. SeaBubbles faces specific
regulatory hurdles, not least trying to
convince Parisian authorities to raise
the speed limit of the River Seine. But
like other startups, he fears his company will be held back by administrative
bureaucracy if the idea takes off and he
needs to grow fast.
He said it took two months for SeaBubbles to arrange a contract to lease
two cars and a month for lawyers to
register the company, a job he said
could have been done in a few hours in
some other countries. Paris mayor
Anne Hidalgo gave support to the
idea with a ride up the River
Seine in June. But the Bubble
only has a chance of running
in Paris if the authorities
raise the Seine speed limit so
it can go fast enough to rise
out of the water, a request
they have rejected so
far. Hidalgo’s office did
not respond to a request for comments on the pro-

ject, including whether she thought
the Paris speed limit should be
changed.
And while he got some initial funding
from the state investment bank, it was
demoralising when two applications for
¤200,000 in government subsidies were
turned down. A spokeswoman said the
money could only go to companies with
a “proven business case”.
‘PLENTY OF MONEY’

The state investment bank Bpifrance,
has been one of the driving forces behind the bursting startup scene with investments of ¤191 million in 2016. Growing investor confidence after this year’s
election of Macron who has portrayed
himself as a business-friendly president, has also helped.
At the current pace, 2017 is on track
to reach more than 700 deals by the end
of the year, a jump of around 40% over
2016, according to venture tracking
firm CB Insights. About $2.03 billion
was invested in the first-half of
the year compared with $2.1 billion for all of 2016. That makes
France
the second

best-funded tech startup scene after
Britain, CB Insights said. Investors
say startups are not being held up by
financial concerns, rather by bureaucracy and labour laws that are designed to protect employees but can be
cumbersome and expensive for businesses as they get going.
HIRING & FIRING

France ranks 21st in this year’s World
Economic Forum’s competitiveness
report based on business sophistication, technology and innovation readiness.
But it ranked 115 out of total of 138
countries in terms of the “burden
of
government
regulation” and holds the
129th position for hiring and firing practices, based on 2015
data. Restrictive labour laws are at the top
of investors’ list of complaints. Any Francebased company with 50
staff or more has to create
a works council, organise labour unions elections and go
through regular structured regulations with workers. Redundancies and layoffs can be expensive.
Macron has promised changes. Very few French startups, have become a
“unicorn”, or a
company valued
$1 billion or
more.
— Reuters

Carnival Buys 2
Cinemas in S’pore
Gaurav.Laghate@timesgroup.com

Mumbai: Mumbai-headquartered multiplex chain
Carnival Cinemas has acquired two new properties
in Singapore, taking its total screen count in the
Lion City to six.
Carnival has acquired Rex Mackenzie (three screens with over 700 seats) and Rex Golden Mile (1 screen with over 1,000 seats) for Singapore $3 million
(about `. 14 crore), PV Sunil, managing director at
Carnival Cinemas, told ET.
In August last year, Carnival had made its first international expansion by foraying in Singapore. It
had acquired an old property, Bombay Talkies,
which had closed down after local banks initiated
winding up proceedings against the property.
Sunil said Carnival continues to follow its asset
light model, where the company takes over the operations and refurbishes the old properties. “Even in
the current acquisitions, the total investment by the
company is just Singapore $3 million,” he said. Rex
Cinemas Mackenzie is located near Little India,
which is considered a hub of Indian community in
Singapore, while Rex Golden Mile is in an upmarket
mall. Both properties are popular for playing Indian
films, mostly South Indian and Bollywood. “The
multiplex has an average occupancy of 25-30%, while the single screen is at 18-20%. But these are popular with the Indian community and as no new infrastructure is coming in, we can only take these on
lease,” Sunil said .
Interestingly, Carnival is also looking at entry into
other Asian countries with high Indian diaspora,
such as Malaysia, Indonesia and the Middle East.
“Malaysia is one of the big markets we are looking
at. It has three large multiplex chains and a couple of
smaller ones. We think we will have to spend about
`. 4 crore per screen there. Indonesia and the Middle
East are also in the plan,” Sunil said.
One of the late entrants in the cinema exhibition
space, Carnival grew its business fast on the back of
a clutch of acquisitions, including Anil Ambani’s
Big Cinemas, HDIL’s Broadway and Network 18’s
Glitz Cinemas.
It is third largest multiplex player in terms of number of screens with 341screens in 96 cities at 129 locations.
“We are on track of our 1,000 screen by 2020. Since
April, we have added 35 screens already and over the
next two years, we will add 150 screens organically.
Also, we will add 400-500 screens by way of acquisition, which cost us about `. 30-50 lakh per screen. We
have set aside `. 250 crore for that,” Sunil said.
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PSU બે કો પર કો સોિલડશનનુ દબાણ
સરકારની માિલકીની બે કોને મજર તથા એ વિઝશન માટના સભિવત િવક પો રજૂ કરવા કહવાયુ
ધીરજ િતવારી

નાની બે કોનુ મજર
પણ શ ય બને

નવી િદ હી

કો

સોિલડશનની દરખા તો પર ઝડપી
િનણય માટની કાયવાહી ન ી

એ
વુ જ રી નથી ક મોટી ýહર
કયા બાદ સરકાર હવે સરકારની
ે ની બે ક નાની અથવા
માિલકીની બે કોને મજર તથા એ વિઝશન
મ યમ કદની બે કને ઓવરટક
માટના સભિવત િવક પો રજૂ કરવા
કરે. તેમા સુમેળ હશે તો ૨-૩
દબાણ કરશે. નાણામ ાલયના એક વ ર ઠ
બે કો મોટી અને મજબૂત
અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક, બે કોને જણાવી
એ ટટી બનવા માટ મજ
દેવામા આ યુ છ ક િબઝનેસ ઓપરેશ સ
થઈ શક
તથા øઓ ા ફક ેડ સિહતના િવિવધ

દેના બે ક, િસ ડકટ બે ક,

લેટફો સ પર સમાનતા ઓળખવી જેથી
િવજયા બે ક તથા કનરા બે ક
સભિવત કો બનેશન પર પહ ચી શકાય.
સિહતની ચાર બે કોએ તો આના
તેમણે જણા યુ હતુ ક, તેઓ આવા
સદભમા તેમની રજૂઆત કરી
િવક પો રજૂ કરશે તથા જેમણે આવી રજૂઆત
પણ દીધી છ
કરી દીધી હશે તેમને આ િ યાને આગળ
ધપાવવા માટ એકઠા કરીશુ. બુધવારે ક ીય યવ થા કરવા મજૂરી આપી દીધી હતી.
સમાવેશ થઈ શક. અિધકારીએ જણા યુ
કિબનેટ સરકારની માિલકીની બે કો વ ે
અ ય એક અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક, હતુ ક, એવુ જ રી નથી ક મોટી ýહર
કો સોિલડશનની દરખા તો પર િવચારણા િવિવધ કો બનેશ સ પણ આવી શક ક ે ની બે ક નાની અથવા મ યમ કદની
કરવા માટ ધાનોની પેનલની વૈક પક જેમા બે નાની બે કો વ ેના મજરનો પણ બે કને ઓવરટક કરે. તેમા સુમેળ હશે તો

માકટ યૂઝ
આધારના અમલ ગે
બીએસઇના આદેશની રાહ
ોકસ ફોરમ

તુ

મુબઈ: બીએસઇ ોકસ ફોરમે ગુરુવારે જણા યુ હતુ ક,
કિપટલ માકટના સોદા માટ આધારના ફરિજયાત અમલના
મામલે તેઓ શેરબýરના આદેશની રાહ ýઈ ર ા છ.
બધારણ હઠળ ગુ તતાનો મૂળભૂત અિધકાર હોવાનો
સવ અદાલત ારા ચુકાદો આપવામા આ યો તેના
પગલે આ િતિ યા આવી છ. િવિવધ સામાિજક ક યાણ
યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટ આધારના ઉપયોગને
ફરિજયાત બનાવવાના ક સરકારના આદેશને પડકારતી
એક િપ ટશન પર બે ચ ારા આદેશ કરવામા આ યો
હતો. િપ ટશનમા એવી પણ દલીલ કરવામા આવી હતી ક
આધારનો ઉપયોગ યારે કોમિશયલ ઓગનાઇઝેશન ારા
કરવામા આવે છ યારે ગુ તતાનો ભગ થાય છ. બીએસઇ
ોકસ ફોરમના વ તા કમલેશ ોફ જણા યુ હતુ ક
૨૦૦૪મા યારે દરેક સોદા માટ પાન કાડ ફરિજયાત હતુ
યારે એક ોકર તરીક અમારે તેનો અમલ કરવો પડતો
હતો તથા િનયમનકારી િનયમોના ભગને ટાળવા માટ યારે
આધારને િલ ક કરવામા આ યુ યારે સમાન બાબત લાગુ
પડ છ. રાઇટ ટ ાઇવસી પરના આજના ચુકાદાને પગલે
અમે શેરબýરના આદેશની રાહ ýઈ ર ા છીએ અને યા
સુધી અમારે તેનો અમલ કરવાનો રહશે.

LICએ ટાટા લોબલ
બેવરેિજસમા પોતાનો િહ સો
ઘટાડીને 5.67 ટકા કય

નવી િદ હી: સરકારની માિલકીની વીમા કપની લાઇફ
ઇ યોર સ કોપ રેશન (એલઆઇસી)એ FMCG કપની ટાટા
લોબલ બેવરેિજસ િલિમટડમા તેનુ શેરહો ડગ ઘટાડીને
૫.૬૭ ટકા કયુ હતુ તેણે ખુ લા બýરમા ૨.૦૩ ટકા િહ સો
વે યો હતો. એલઆઇસીએ ચાર જુલાઈ તથા ૨૩ ઓગ ટ
વ ે ખુ લા બýરમા ટાટા લોબલ બેવરેિજસના ૧.૨૮
કરોડ શેસ વે યા હતા ક જે ૨.૦૩ ટકા િહ સો બને છ,
તેમ ટાટા જૂથની કપનીએ બીએસઇ ફાઇિલગમા જણા યુ
હતુ. અગાઉ એલઆઇસી ટાટા જૂથની આ કપનીમા ૭.૭૦
ટકા િહ સો ધરાવતુ હતુ. જુલાઈ મિહનામા એલઆઇસીએ
ટીøબીએલમા ૨.૧૪ ટકા િહ સો વે યો હતો તથા કપનીમા
તેનુ શેરહો ડગ ૯.૮૫ ટકાથી ઘટાડીને ૭.૭૦ ટકા કયુ
હતુ. ટીબીøએલની ચા ા સમા ટાટા ટી, ટટલી, ગૂડ અથ
ટી, િવટ સ, ટીપી સ અને JEMCAનો સમાવેશ થાય છ.
તે િવ ની બીý મની સૌથી મોટી ચા ઉ પાદક કપની છ
તથા તેની ા સ િવ ના ૪૦ દેશોમા પથરાયેલી છ. કોફી
સેગમે સમા તેની પાસે એઇટ ઓ લોક તથા ા ડ ા સ
છ. ગુરુવારે બીએસઈ પર કપનીનો શેર ૧.૨૦ ટકા ઘટીને
છ લે ~૧૯૪.૩૦ બધ ર ો હતો.

વધમાન ટ સટાઇલ નોનક વ ટબલ ડબે ચસના ઇ યૂ
મારફત ~500 કરોડ એક કરશે

નવી િદ હી: વધમાન ટ સટાઇલ ાઇવેટ લેસમે ટ
ધોરણે નોન-ક વટબલ ડબે ચસના ઇ યૂ મારફત આશરે
~૫૦૦ કરોડ એક કરશે. કપનીએ શેરબýરોને માિહતી
આપી હતી ક કપનીની કિમટીએ ાઇવેટ લેસમે ટ ધોરણે
~૧૦,૦૦૦નો એક એવા ૪,૯૯૮ ર ડમેબલ નોનક વ ટબલ ડબે ચસના ઇ યૂને મજૂર કય છ, જેનુ સગ ઠત
મૂ ય ~૪૯૯.૮ કરોડ થાય છ. ýક, કપનીએ ભડોળના
વપરાશ ગે કોઈ માિહતી ઉપલ ધ કરાવી ન હતી.
બીએસઇ પર ગુરુવારે કપનીનો શેર ૧.૨૬ ટકા વધીને છ લે
~૧,૧૮૦ બધ ન ધાયો હતો.

બે ક ઓફ ઇ ડયાએ ~50
લાખ સુધીની થાપણોનો
યાજદર ઘટા ો
નવી િદ હી: ýહર ે ની બે ક બે ક ઓફ ઇ ડયા
(બીઓઆઇ)એ ~૫૦ લાખ સુધીની થાપણો ધરાવતા બચત
બે ક ખાતા પરના યાજના દરમા ૫૦ બેિસસ પોઇ ટનો ઘટાડો
કરીને ૩.૫ ટકા કયા હતા. ýક, ~૫૦ લાખથી ઉપરની થાપણો
પરના યાજના દરમા કોઈ ફરફાર કરવામા આ યો નથી. બે ક
ઓફ ઇ ડયાએ ગુરુવારે બીએસઇ ફાઇિલગમા જણા યુ હતુ ક
આજથી અમલમા આવે તે રીતે બે ક િ તરીય સેિવગ દાખલ
કરી ર ુ છ. બીઓઆઇએ જણા યુ હતુ ક, જે ાહકો તેમના
બચત ખાતામા ~૫૦ લાખ સુધીની થાપણ ýળવશે તેઓ ૩.૫
ટકાનો યાજનો દર મેળવશે યારે જે લોકો ~૫૦ લાખથી
ઉપરનુ બેલે સ રાખશે તેઓ ચાર ટકાનો યાજદર મેળવશે.
ઉ લેખનીય છ ક, ૩૧ જુલાઈના રોજ એસબીઆઇએ બચત
બે કની ~એક કરોડ સુધીની થાપણો પરના યાજના દરમા ૫૦
બેિસસ પોઇ ટનો ઘટાડો કરીને દર ૩.૫ ટકા કય હતો. આ
મિહનાની શ આતમા એ સસ બે ક ~૫૦ લાખ સુધીની બચત
બે ક થાપણો પરના યાજના દર ૫૦ બેિઝઝ પોઈ ટ ઘટાડીને
૩.૫ ટકા કય હતો.

૨-૩ બે કો મોટી અને મજબૂત એ ટટી
બનવા માટ મજ થઈ શક. તેણે વધુમા
ઉમેયુ હતુ ક, આની પાછળનો િવચાર
મજબૂત બે કો ઊભી કરવાનો છ ક જે
પોતાની રીતે ોત ઊભા કરી શક. યારે
સરકાર એ બાબત પર ભાર મૂકી રહી છ
ક આ નાણાકીય વષ દરિમયાન ઓછામા
ઓછી ૨-૩ બે કો કો સોિલડટ થાય યારે
તે કોમિશયલ કો સડરેશન ગે કોઈ
પણ િનણય લઈ શક. નાણામ ાલયના
ઉપરો ત અિધકારીએ જણા યુ હતુ ક,
મોટા ભાગે એસબીઆઇ આ કવાયતમાથી
બહાર રહશે.
દેના બે ક, િસ ડકટ બે ક, િવજયા બે ક
તથા કનરા બે ક સિહતની ચાર બે કોએ
તો આના સદભમા તેમની રજૂઆત
કરી પણ દીધી છ. પાછલા કટલાક વષ
દરિમયાન સરકાર કો સોિલડશન માટ ટકો
આપવા તૈયાર હોવા છતા મોટા ભાગની
ýહર ે ની બે કોએ તેમના કમચારી
યુિનયનોના દબાણ હઠળ અથવા તો ટોચની

મેનેજમે ટ પોિઝશન ગુમાવવાના ભયથી
તેનો િવરોધ જ કય હતો. બે કોને હાલમા
મોટા માણમા મૂડીની જ ર છ જે ઉપલ ધ
કરાવવા માટની થિતમા સરકાર નથી,
તેના કારણે કો સોિલડશન માટની ઉતાવળ
થઈ રહી છ. કો સોિલડશનથી સરકારના
ટકાની જ રયાતમા ઘટાડો થશે.
S&P લોબલ રે ટગ દાજ અનુસાર
સરકારની માિલકીની બે કોને માચ ૨૦૧૯
સુધીમા ~૧.૯ લાખ કરોડની મૂડીની
જ રયાત છ. સરકારે ચાલુ નાણાકીય વષ
માટ તથા આગામી વષ માટ ~૧૦,૦૦૦
કરોડની જ ખાતરી આપી છ.
આ વૈક પક િમકિનઝમ ઊભુ કરવાનો
િનણય મજબૂત તથા પધા મક બે કોની
રચના માટ રા ીયકત બે કો વ ેના
કો સોિલડશનને સરળતા કરી આપશે.
નાણા ધાન અરુણ જેટલીએ જણા યુ હતુ ક,
સૈ ાિતક મજૂરી બાદ બે કો કાયદા અનુસાર
તથા બýરના િનયમનકાર, સેબીની
ýગવાઈઓને અનુ પ પગલા ભરી શકશે.

ફામા સે ટરમા તી ઘટાડા છતા
હજુ પણ આકષક જણાતુ નથી

બýરમા હાલના તરેથી વધારે કરે શન આવવાના કોઈ સકત નથી

મોતીલાલ ઓ વાલ ફાઇના શયલ સિવિસસના
રાહલ શાહ ઇટી નાઉને જણા યુ હતુ ક બýરમા
વધારે કરે શન વા મળ તેવા કોઈ સકતો મળતા
નથી. કટલાક શ અહીં તુત છ:
બýરમા રબાઉ ડ વાયુ તેને તમે કવી રીતે
ઓળખાવશો? તમે ાહકોને શુ કહો છો?
તે ટોક પેિસ ફક હોય છ. ઘટાડ ખરીદીને ýળવી
રાખવી જ રી હોય છ કારણ ક એવા કોઈ સકતો
મળતા નથી ક બýરમા હાલના તરેથી વધારે કરે શન
આવી શક. મને એવુ લાગે છ ક બાય અને હો ડની
યૂહરચના રાખવી ýઈએ તથા સારી કામગીરી
ધરાવતા પસદગીના સે ટરમા ઘટાડ લેવાલી કાઢવી
ýઈએ. આગળ ઉપર પણ તે સારી કામગીરી બýવશે.
ડી-માટ ચકાઈ ર ો છ અને
સતત વધી જ ર ો છ. તમારો
મત શો છ?
િલ ટગથી અ યાર સુધીના
ગાળા દરિમયાન શેર ચકાઈ ર ો છ. નøકના
ભિવ યમા મને નથી લાગતુ ક આ શેરમા કરે શન
આવે. વાભાિવક રીતે જ તે ઓનરિશપનો મુ ો
છ. તેમા ી લોટ ઓછો છ તથા િ સાથેનો શેર
કોઈને પણ લેવો ગમતો હોય છ. પાછલા કટલાક
વષ દરિમયાન િ યા યમાન થાય છ તે ýયુ
છ. ડીમાટનુ ઉદાહરણ એક ઉ મ ઉદાહરણ છ.
તેમા મયાિદત ડાઉનસાઇડ છ તથા તે આગળ ઉપર
ઇિતહાસ રચશે.
ઇ ફી ગે તમે ાહકોને શી સલાહ આપો છો?
િસ ાના રાøનામા બાદ કટલાક ડગ સેશન
દરિમયાન આપણે વેચવાલી ýઈ હતી તે કદાચ અમુક
સમય માટ અટકી શક. સારામા સારો માગ તેનાથી દૂર
રહવાનો છ અથવા ý તમે લ ગર સાઇડ પર રમવા
માગતા હોવ તો કોલ ઓ શન બાય કરો.

શુ તમને લાગે છ ક ફામા સે ટરમા ધીમે ધીમે øવ
આવી ર ો છ?
ઘણા બધા ફામા શેરો નøકના ગાળાની ચી સપાટીથી
૪૦-૫૦ ટકા ગગડી ગયેલા છ. હ હજુ પણ નøકના
ભિવ યમા તેને આકષક
માનતો નથી.
રલાય સના શેરની
કમતના
અહીંથી
આગળ ઉપરના દેખાવ
ગે તમે ાહકોને શુ
કહો છો?
આ શેર હજુ પણ વધારે
ચકાઈ શક. રલાય સે
ઘણા લાબા સમય સુધી
ડરપરફોમ સ આ યુ
છ. નøકના ગાળામા
તે ઘટ તેવી શ યતા
નથી. રોકાણ ýળવી
રાખવુ ýઈએ.

IFCIના ડટ
સાધનોને ઇકરાએ
ડાઉન ડે કયા
પીટીઆઇ
મુબઈ

થાિનક રે ટગ એજ સી ઇકરાએ ગુરવુ ારે આઇએફસીઆઇના લાબા
ગાળાના બે ક ઋણ, બો ડ ો ામ અને નોન-ક વ ટબલ ડબે ચર ો ામ
પરના રે ટગને Aથી ડાઉન ડે કરીને A- કયુ છ તથા કપની માટ નેગે ટવ
આઉટલૂક ýળવી રા યુ છ. રે ટગ એજ સીએ આઇએફસીઆઇના ટકા
ગાળાના કોમિશયલ પેપર ો ામ પરના રે ટગ A1+ને પણ ડાઉન ડે કરીને
A1 કયુ હતુ. ગુરવુ ારે ઇકરાના િસિનયર વાઇસ િે સડ ટ રોિહત ઇનામદારે
એક ન ધમા જણા યુ હતુ ક, “આઈએફસીઆઇની નફાકારકતા સતત કથળી
રહી છ તથા કિપટલાઇઝેશનનો
રેિશયો ઘ ો છ. તેને યાનમા
રાખીને રે ટગ ડાઉન ડે કરવામા
આ યુ છ. નાણાકીય વષ ૨૦૧૮ના
થમ િ માિસક ગાળા દરિમયાન
નેગે ટવ નેટ ઇ ટરે ટ ઇ કમ સાથે
આઇએફસીઆઇએ સમયગાળા
દરિમયાન ચો ખી ખોટ ન ધાવવાનુ
ýળવી રા યુ હતુ.” કપનીએ ૩૦
જૂન ૨૦૧૭ના રોજ ૧૫.૨ ટકાનુ એકદર કિપટલાઇઝેશન ન ધા યુ હતુ. પરંતુ
તેની ટયર-૧ કિપટલ ૯.૯૨ ટકાએ હતી જે લઘુતમ ૧૦ ટકાની િનયમનકારી
જ રયાત કરતા નીચી છ. સરકાર તરફથી મૂડી ઉમેરાવાની કોઈ અપે ા પણ
નથી તથા ચાલુ નાણાકીય વષ દરિમયાન અ યાર સુધીમા નોન-કોર રોકાણોનુ
ડસઇ વે ટમે ટ પણ થઈ શ યુ નથી. રે ટગ પરનુ નેગે ટવ આઉટલૂક દશાવે
છ ક રે ટગ એજ સીના મતે એ ટટીની એસેટ વોિલટી વધારે નબળી પડવાની
શ યતા છ. કપનીની ચો ખા યાજની આવક પણ દબાણ હઠળ રહશે કમ ક
પોટફોિલયો િવ તરણમા મૂડીની અછતનો અવરોધ નડ છ.
પધા મક િધરાણદર ýળવવા
માટ તથા તેના િબઝનેસના
ટકાઉપણા તથા
િ
માટ
પધા મક દરે ઋણની કપનીની
મતા તેને માટ િનણાયક રહશે.

