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मुं बई, 21 एप्रिल : गेल्या अनेक दिवसां पासून शेअर बाजारातील शुगर स्टॉ क्समध्ये
(Sugar Stocks) मोठी तेजी पाहायला मिळत आहे. भारतातील सर्वांत मोठ्या

साखर उत्पादक कं पन्यां पैकी एक असलेल्या श्री रेणूका शुगर्स लिमिटेडचा (Shree
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दहशतवाद्याला पळवून पळवून मारलं ; जम्मूतील
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Video

Renuka Sugars Limited) शेअर गेल्या एक वर्षापासून आपल्या गुं तवणूकदारां ना
मल्टिबॅगर रिटर्न (multibagger returns) देत आहे. या शेअरने गेल्या एका वर्षात
LIC IPO बाबत मोठी अपडेट;
लॉन्चिंग तारखेबाबत सरकार

या आठवड्यात निर्णय घेणार?

आपल्या गुं तवणूकदारां ना 440 टक्के नफा दिलाय. जर एखाद्या गुं तवणूकदाराने
वर्षभरापूर्वी या शेअरमध्ये पाच लाख रुपये गुं तवले असतील तर आज त्याची
गुं तवणूक 27 लाख रुपये झाली असेल.

बुधवारीही या शेअरमध्ये वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं . इं ट्राडेमध्ये, हा शेअर

53.60 रुपयां वर पोहोचला. गेल्या एका महिन्यां त स्टॉ क 40.27 टक्क्यां नी वाढला
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आहे. 21 मार्च 2022 रोजी त्याची किंमत 37.25 रुपये होती, जी आज 52.25 रुपये
Investment Tips: रोज 30
रुपयांची बचत करुन बनू
शकता कोट्यधीश

झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यां त श्री रेणूका शुगर लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये 78
टक्क्यां ची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. 2022 या वर्षात या शेअरने आपल्या

गुं तवणूकदारां ना सुमारे 72% रिटर्न दिला आहे. स्टॉ क सध्या त्याच्या 20, 50, 100
आणि 200 दिवसां च्या मूव्हिंग अॅव्हरेजच्या (Moving Average) वर बिझनेस
करत आहे.
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बिझनेस टुडेमधील एका बातमी म्हटल्याप्रमाणे के अरएज रिसर्चच्या (CareEdge

Research) अहवालानुसार, साखर उद्योगासाठी भारत सरकारद्वारे राबवण्यात येत
असलेला इथेनॉ ल ब्लें डेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम मैलाचा दगड ठरेल. भारतातील

अतिरिक्त साखरेची परिस्थिती कमी करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. अतिरिक्त
साखर आणि उसापासून इथेनॉ ल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार साखर

कारखान्यां ना अनेक प्रकारे मदत करत आहे. काही दिवसां पूर्वी सरकारने इथेनॉ ल

प्रकल्पां साठी वेगवेगळ्या योजनां तर्गत कर्ज वाटपाची मुदत 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत

वॉर ते दंगल.. बॉलिवूडच्या 7 महागड्या सिनेमांना
KGF 2 पछाडलं; बाहुबली देखील मागे
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वाढवली आहे. 2025 पर्यंत 20% इथेनॉ ल ब्लेंडिंगचं उद्दिष्ट गाठणं हे भारताचं ध्येय
आहे.

PROMOTED CONTENT
Heat Resistance Up to
135°C
www.tryloctite.in

By

Get IndusInd bank Savings
Account anytime,
anywhere. Apply Now
indusind.com

वाढलेल्या वीज बिलाने बजेट बिघडलंय? 'या' सोप्या टिप्स फॉल करा आणि हमखास
वीजबिल कमी करा

We Urge You To Come Ahead And Donate
For Her Heart Surgery
Ketto

भारत सरकार 2025 पर्यंत 20 टक्के ब्लेंडिंगचं उद्दिष्ट साधण्यासाठी मध्यम ते दीर्घ
कालावधीत ब्लेंडिंग वाढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याशिवाय

आं तरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमती वाढल्याचा फायदा भारतीय साखर

कं पन्यां नाही मिळत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2021-2022 मध्ये भारताच्या
साखर निर्यातीत 291 टक्क्यां नी वाढ झाली आहे आणि या काळात भारताने 4.6

अब्ज डॉ लरची साखर निर्यात (India’s sugar export) के ली आहे, असं ब्रोकरेज
हाऊस शेअरखानचं (Brokerage house Sharekhan) म्हणणं आहे.
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