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Daily Janakantha 
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শেয়ারবাজারর সূচক তিন বছরর সব বতনম্ন  

প্রকাশিত : ৯ শিসেম্বর ২০১৯  

 োমশিক অর্ থনীশতর ননশতবাচক খবসরর প্রভাব 

অর্ থননশতক শরস ার্থার ॥ েপ্তাসের প্রর্ম শিন রশববার বযা ক  তসন নিষ েসেসে 

নিোরবাজাসরর নেনসিন। এশিন উভে নিোরবাজাসরর েব েূচক কসমসে। ঢাকা স্টক 

এক্সসচসের (শিএেই) প্রধান েূচক শিএেইএক্স শতন বেসরর মসধয েব থশনসে ননসম নেসে। 

এশিন েূচসকর েসে নেনসিসন অংি ননো নবশিরভাে প্রশতষ্ঠাসনর নিোর ও ইউশনর্ ির এবং 

র্াকার  শরমাসে নেনসিনও কসমসে। 

বাজার েংশিষ্টরা বেসেন, োমশিক অর্ থনীশতর শনসে শবশভন্ন েেমাধযসমর ননশতবাচক েংবাি 

এবং বযাংসকর েুসির োর নবশি েওোর কারসে নিোরবাজাসর শবশনসোেকারীসির আিে 

শকেুর্া কসমসে। এোড়া নিোরবাজাসর তাশেকাভুক্ত নকাম্পাশনর েব থসিষ প্রাশিসকর ন াষোও 

ননশতবাচক প্রভাব নেেসে। যার কারসে শবশনসোেকারীসির মসধয শকেুর্া আস্থার েঙ্কর্ কাজ 

করসে। 

জানা নেসে, শিএেইর প্রধান েূচক শিএেইএক্স ৭৫  সেন্ট কসম িা াঁশড়সেসে ৪ োজার ৫৯৬ 

 সেসন্ট। যা ৩ বের ১ মাে ৭ শিন বা ৭৫৩ কায থশিবসের মসধয েব থশনে। এর আসে ২০১৬ 

োসের ৩০ অসটাবর রশববাসরর নচসে শনসে অবস্থান করশেে শিএেইর শিএেইএক্স েূচকটর্। 

ওই শিন শিএেইএক্স অবস্থান করশেে ৪ োজার ৫৯২  সেসন্ট। শিএেইর অ র িুই েূচসকর 

মসধয িশরোে েূচক ১৫  সেন্ট ও শিএেই-৩০ েূচক ২৩  সেন্ট কসম িা াঁশড়সেসে যর্াক্রসম 

১০৪১ ও ১৫৮৩  সেসন্ট। শিএেইসত র্াকার  শরমাসে নেনসিন েসেসে ৩৪৯ নকাটর্ ১ োখ 

র্াকার নিোর ও ইউশনর্। যা আসের শিন নর্সক ৮৩ নকাটর্ ৪০ োখ র্াকা কম। আসের শিন 

নেনসিন েসেশেে ৪৩২ নকাটর্ ৪১ োখ র্াকার। শিএেইসত ৩৫৩টর্ প্রশতষ্ঠান নিোর ও ইউশনর্ 

নেনসিসন অংি শনসেসে। এেব প্রশতষ্ঠাসনর মসধয ৫৩টর্র বা ১৫ িতাংসির নিোর ও ইউশনর্ 

ির নবসড়সে। ির কসমসে ২৭৩টর্র বা ৭৭ িতাংসির এবং ২৭টর্ বা ৮ িতাংি প্রশতষ্ঠাসনর 

নিোর ও ইউশনর্ ির অ শরবশতথত রসেসে। 

র্াকার অসঙ্ক শিএেইসত েবসচসে নবশি নেনসিন েসেসে শেসনাবাংোর। এশিন নকাম্পাশনটর্র 

১৪ নকাটর্ ৬৩ োখ র্াকার নিোর নেনসিন েসেসে। নেনসিসন শিতীে স্থাসন উসে আো 

নোনারবাংো ইন্স্ুযসরসন্স্র ১২ নকাটর্ ১৫ োখ র্াকার এবং ৭ নকাটর্ ৭৪ োখ র্াকার নিোর 

নেনসিসনর মাধযসম তৃতীে স্থাসন উসে আসে নযািনাে টর্উব। শিএেইর োশব থক নেনসিসন 

উসে আো অনয নকাম্পাশনগুসোর মসধয রসেসে : িযাসোশিে কম্পম্পউর্াে থ, োোজথসোেশেম 

শেসমন্ট, এেসক টিমে,  যারামাউন্ট ইন্স্ুযসরন্স্, শবকন োম থা, নজসনক্স ইনসোশেে এবং ওোর্া 

নকশমকযাে। 

http://www.dailyjanakantha.com/details/article/466098/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%A8
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অ র নিোরবাজার চট্টিাম স্টক এক্সসচসের (শেএেই) োশব থক েূচক শেএএেশ আই এশিন 

২২০  সেন্ট কসম িা াঁশড়সেসে ১৩ োজার ৯৮৪  সেসন্ট। এশিন শেএেইসত োত বিে েওো 

২৩৯টর্ প্রশতষ্ঠাসনর মসধয নিোর ির নবসড়সে ৩৯টর্র, কসমসে ১৮৫টর্র এবং অ শরবশতথত 

রসেসে ১৫টর্র ির। শেএেইসত ১৪ নকাটর্ ২৬ োখ র্াকার নিোর ও ইউশনর্ নেনসিন েসেসে। 

বতথমান বাজার  শরশস্থশত শনসে জানসত চাইসে শিএেই নরাকাে থ এযাসোশেসেিসনর (শিশবএ) 

েভা শত িাশকে শরজভী বসেন, বযাংকগুসোর আমানসতর েুসির োর এখনও নবশি। মানুষ 

শকন্তু বযাংসক র্াকা রাখসে;  ুাঁজজবাজাসর আনসে না। নে কারসে  ুাঁজজবাজাসর নেি র্াকার 

অভাব নিখা শিসেসে। অর্ থনীশতর এখন খারা  অবস্থাে।  ুাঁজজবাজাসরও তার প্রভাব  ড়সে। 

তারেয েঙ্কর্ কার্সে না। শরজভী বসেন, তাশেকাভুক্ত নবি শকেু নকাম্পাশন কম েভযাংি 

শিসেসে, িুব থে মুনাো নিশখসেসে। নেেব নকাম্পাশনর নিোসরর িাম কমসে। তার ননশতবাচক 

প্রভাবও বাজাসর  ড়সে। অর্ থনীশতর প্রভাব োড়াও  ুাঁজজবাজাসর আস্থার েঙ্কর্ আসে বসে মসন 

কসরন ঢাকা স্টক এক্সসচসের (শিএেই)  শরচােক রশকবুর রেমান।  

শতশন বসেন, আমাসির  ুাঁজজবাজাসর েুিােসনর অভাব আসে। নেই কারসে বাজাসরর নর্সক 

শবশনসোেকারীসির আস্থা চসে যাসে। এর উিােরে শিসত শেসে রশকবুর রেমান বসেন, 

 ুাঁজজবাজাসর তাশেকাভুক্ত নকাম্পাশনগুসো েটেক শনেসম তাসির শেোব নিখাসে না। 

নকাম্পাশনগুসোর ৩০ িতাংি এবং  শরচােকসির ২ িতাংি নিোর ধারসনর শনেম  ােন 

করাসনা যােশন। আইশেশব টেকমত কাজ করসে না। বার বার বসেও ভাসো নকাম্পাশনসক 

বাজাসর আনা যাসে না।  

েরকারী নকাম্পাশন বাজাসর আেসে না। এভাসব একর্া ভাে  ুাঁজজবাজার আমরা আিা কসরসত 

 াশর না। তসব আিা োড়সেন না জাশনসে রশকবুর রেমান বসেন, আশম আিা কশর োমসনর 

শিনগুসোসত  ুাঁজজবাজার ভাে েসব। অর্ থ মন্ত্রোেে ভাে কাজ করসে; শনেন্ত্রক েংস্থা 

শবএেইশে কাজ করসে। িুই স্টক এক্সসচে শনসজসির জােো নর্সক কাজ করসে। েব টেক 

র্াকসে জানুোশর নর্সক  ুাঁজজবাজার ভাে েসত  াসর। 
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দইু ফারের এ্যারসট ম্যারনজার 

পতরবিবরনর রায় বহাল  

প্রকাশিত : ৯ শিসেম্বর ২০১৯  

অর্ থননশতক শরস ার্থার ॥ শিশবএইচ োস্টথ শমউচুোে োন্ড ও িীন নিল্টা শমউচুোে োসন্ডর 

এযাসের্ মযাসনজার প্রশতষ্ঠান  শরবতথসনর নচম্বার জসজর নিো স্থশেতাসিি প্রতযাোসরর রাে 

বোে নরসখসে আ ীে শবভাসের  ূে থাে নবঞ্চ। এর মাধযসম োন্ড িুটর্র এযাসের্ মযাসনজার 

 শরবতথসন শবএেইশের োমসন নকান বাধা র্াকে না। বতথমাসন োন্ড িুটর্র এযাসের্ মযাসনজার 

শেসেসব িাশেত্ব  ােন করসে এেআর নলাবাে বাংোসিি। রশববার আ ীে শবভাসের  ূে থাে 

নবঞ্চ এই আসিি নিে। 

এশিন এযাসের্ মযাসনজার প্রশতষ্ঠান এেআর নলাবাে বাংোসিসির  সে আইনজীবী বযাশরস্টার 

নিখ েজসে নুর তা ে েমে বাড়াসনার আসবিন কসরন। তসব আ ীে শবভাে তা নামঞ্জরু 

কসর নচম্বার জসজর রাে বোে রাসখ। এশিন রাষ্ট্র সের আইনজীবী এযার্শন থ নজনাসরে 

মােবুসব আেম ও শববািীসির আইনজীবীরা শুনাশনসত অংিিেে কসরন। 

এর আসে উচ্চ আিােত শিশবএইচ োস্টথ শমউচুোে োন্ড ও িীন নিল্টা শমউচুোে োসন্ডর 

এযাসের্ মযাসনজার প্রশতষ্ঠান  শরবতথসনর ও র ২০২০ োসের ৮ জানুোশর  য থি স্থশেতাসিি 

শিসেশেে। যা ১ শিসেম্বর নচম্বার জজ প্রতযাোর কসরন। 

েত ২৯ অসটাবর ইউশনর্ নোল্ডাররা িাশস্ট প্রশতষ্ঠান শবজজআইশের বযবস্থা না  শরচােক ও 

িাশস্ট েিেয আেসমি োইেুজিন নচৌধুরীসক এযাসের্ মযাসনজার  শরবতথসন শচটে শিসেশেে। 

এই আসবিসনর  শরসপ্রশেসত িাশস্ট ৩১ অসটাবর কশমিসনর অনুমশত নচসে শচটে নিে। তসব 

এই  শরবতথসন স্থশেতাসিি নচসে শরর্ কসরশেে বতথমান এযাসের্ মযাসনজার প্রশতষ্ঠান এেআর 

নলাবাে বাংোসিি। 

শমউচুোে োন্ড আইসনর ৩১ ধারা অনুযােী, নযসকান োসন্ডর িুই-তৃতীোংি বা কম সে 

৬৬.৬৭ িতাংি ইউশনর্ নোল্ডার এযাসের্ মযাসনজার প্রশতষ্ঠান  শরবতথসনর জনয আসবিন 

করসত  াসরন। এজনয িাশস্টর কাসে আসবিন করসত েে। যা  রবতীসত বাংোসিি 

শেশকউশরটর্জ এযান্ড এক্সসচে কশমিসনর (শবএেইশে) অনুসমািনক্রসম িাশস্ট বাস্তবােন কসর। 

এই আইসনর ধারা অনুযােীই শিশবএইচ োস্টথ শমউচুোে োন্ড ও িীন নিল্টা শমউচুোে 

োসন্ডর এযাসের্ মযাসনজার প্রশতষ্ঠান  শরবতথসন িাশস্টসক শচটে শিসেসে ইউশনর্ নোল্ডাররা। 

তারা এেআর নলাবাসের  শরবসতথ আইশিএেশে এযাসের্ মযাসনজার প্রশতষ্ঠানসক চাে। 

শিশবএইচ োস্টথ শমউচুোে োন্ডটর্র এযাসের্ মযাসনজার প্রশতষ্ঠান  শরবতথসন ৭২.৫০ িতাংি 

ইউশনর্ধারী আসবিন কসরসেন। ইউশনর্ধারী প্রশতষ্ঠান েসে- রযাক, রযাক বযাংক, নিল্টা রযাক 

োউজজং, আইশিএেশে ইনসভস্টসমন্টে, ইউনাইসর্ি কমাশি থোে বযাংক, শভআইশ শব এযাসের্ 

http://www.dailyjanakantha.com/details/article/466101/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F
http://www.dailyjanakantha.com/details/article/466101/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F
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মযাসনজসমন্ট, আইশিএেশে এযাসের্ মযাসনজসমন্ট, নিল্টা োইে ইন্স্ুযসরন্স্, এজ এযাসের্ 

মযাসনজসমন্ট ও এশিোন র্াইোর কযাশ র্াে  ার্থনাে থ এযাসের্ মযাসনজসমন্ট। 

দইু শকাম্পাতন অতিগ্রহণ করররছ 

হাইরেলবার্ ব তসরম্ন্ট  

প্রকাশিত : ৯ শিসেম্বর ২০১৯  

এশমসরর্ে শেসমন্ট বাংোসিি শেশমসর্ি এবং এশমসরর্ে  াওোর নকাম্পাশন শেশমসর্ি নাসমর 

িুটর্ প্রশতষ্ঠাসনর িতভাে নিোসরর মাশেকানা অজথন কসরসে নিোরবাজাসর তাশেকাভুক্ত 

োইসিেবাে থ শেসমন্ট। শিএেই েূসে এ তর্য জানা নেসে। জানা নেসে, আে্িাসর্ক শেসমন্ট 

শমসিেইস্ট ইনসভস্টসমন্ট নর্সক প্রশতষ্ঠান িুটর্র মাশেকানা অজথন কসরসে োইসিেবাে থ 

শেসমন্ট। োইসিেবাে থ শেসমসন্টর কাসে েত ৫ শিসেম্বর এশমসরর্ে শেসমন্ট বাংোসিি 

শেশমসর্ি এবং এশমসরর্ে  াওোর নকাম্পাশন শেশমসর্িসক েস্তাির করা েসেসে। -অর্ থননশতক 

শরস ার্থার 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailyjanakantha.com/details/article/466100/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F
http://www.dailyjanakantha.com/details/article/466100/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F
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Daily Manobkantha 
09 December 2019 
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Desh Rupantor 
09 December 2019 
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Daily Share Biz 
09 December 2019 
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Daily Share Biz 
09 December 2019 
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Daily Amader Shomoy 
09 December 2019 
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Daily Jai Jai Din 
09 December 2019 
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Daily Sangbad 
09 December 2019 
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Daily Bhorer Kagoj 
09 December 2019 

 

 



News Clippings 

 32 

Daily Bhorer Kagoj 
09 December 2019 
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Daily Bhorer Kagoj 
09 December 2019 

 

 
 
 

 

   

 

  



News Clippings 

 34 

Bangladesher Khabor 

09 December 2019 
 

 



News Clippings 

 35 

Bangladesher Khabor 

09 December 2019 
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Bangladesher Khabor 

09 December 2019 
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শসাম্বার শেরক তেএ্সইর তনব বাচরন ম্রনানয়ন 

সংগ্রহ শুরু 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক: ঢাকা স্টক এক্সবেবের (নিএসই) দুইজি শেয়ারব াল্ডার পনরোলক পবদ আগামী ২৯ নিবসম্বর 

নিেবােি অিুনিি  বে। আগ্র ী প্রার্বীরা শসামোর শর্বক মবিািয়িপত্র সংগ্র  করবি পারেবি। যা েলবে ১১ নিবসম্বর 

পযবন্ত। নিএসই সূবত্র এ ির্য জািা শগবে। 

এোবরর নিেবােবি নিএসইর শেয়ারব াল্ডার পনরোলক েরীফ আিাউর র মাি এেং শমা:  ানিফ ভূইয়ার পবদ 

আগামী ২৯ নিবসম্বর শভাট  বে। ওই নদি সকাল ১০টা শর্বক নেকাল সাবে ৩টা পযবন্ত মনিনিবল স্টক এক্সবেে 

নেনল্ডংবয় নেরনি ীিভাবে এই নিেবােবি শভাট গ্র ণ অিুনিি  বে। 

জািা শগবে, নিেবােবি ২৫  াজার টাকা নফ প্রদাবির মাধ্যবম মবিািয়িপত্র সংগ্র  করা যাবে। নিেবােবি অংেগ্র ণ 

করার জিয সংগ্র  করা মবিািয়িপত্র জমা শদয়ার শেষ সময় ১২ নিবসম্বর, নিেবােবি মবিািয়িপত্র জমা শদয়া 

শযাগয প্রার্বীবদর িানলকা প্রকাে করা  বে ১৫ নিবসম্বর এেং মবিািয়িপত্র প্রিযা াবরর করা যাবে ১৯ নিবসম্বর। 

এোো নিেবােবি শভাটার িানলকা ৮ নিবসম্বর প্রকাে করা  বে। শভাটার িানলকা নিবয় কাবরা শকাবিা আপনি 

র্াকবল িা নিস্পনির জিয ইবলকেি কনমেবি ১০ নিবসম্বর আবেদি করা যাবে। আর এ সংক্রান্ত শুিানি ১২ 

নিবসম্বর অিুনিি  বে। শুিানি শেবষ একই নদি েূোন্ত শভাটার িানলকা প্রকাে করা  বে। 

২৯ নিবসম্বর নিেবােি শেবষ ফলাফল শ াষণা করা  বে। িবে নিএসইর ৫৮িম োনষবক সাধ্ারি সভায় (এনজএম) 

নিেবােবির েূোন্ত ফল প্রকাে করা  বে। 

নিেবােবি সুনপ্রম শকাবটবর  াইবকাটব নেভাবগর সাবেক নেোরপনি শমা: আব্দুস সামাদ এই নিেবােি কনমেিার ন সাবে 

দানয়ত্ব পালি করবেি। 

শেয়ারনিউজ; ০৮ নিবসম্বর ২০১৯ 
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শসাম্বার শেরক তেএ্সইর তনব বাচরন ম্রনানয়ন সংগ্রহ শুরু 

 ুাঁজজবাজার নিস্ক || প্রকাি: ২০১৯-১২-০৮ ১৬:৫০:৩০ || আ সির্: ২০১৯-১২-০৮ 

১৬:৫০:৩০ 

 

ঢাকা স্টক এক্সসচসের (শিএেই) িুইজন নিোরসোল্ডার  শরচােক  সি আোমী ২৯ শিসেম্বর 

শনব থাচন অনুটষ্ঠত েসব। আিেী প্রার্ীরা নোমবার নর্সক মসনানেন ে েংিে করসত  ারবসন। 

যা চেসব ১১ শিসেম্বর  য থি। শিএেই েূসে এ তর্য জানা নেসে। 

এবাসরর শনব থাচসন শিএেইর নিোরসোল্ডার  শরচােক িরীে আতাউর রেমান এবং নমা: 

োশনে ভূইোর  সি আোমী ২৯ শিসেম্বর নভার্ েসব। ওই শিন েকাে ১০র্া নর্সক শবকাে 

োসড় ৩র্া  য থি মশতজিসে স্টক এক্সসচে শবজল্ডংসে শবরশতেীনভাসব এই শনব থাচসন নভার্ িেে 

অনুটষ্ঠত েসব। 

জানা নেসে, শনব থাচসন ২৫ োজার র্াকা শে প্রিাসনর মাধযসম মসনানেন ে েংিে করা যাসব। 

শনব থাচসন অংিিেে করার জনয েংিে করা মসনানেন ে জমা নিোর নিষ েমে ১২ 

শিসেম্বর, শনব থাচসন মসনানেন ে জমা নিো নযােয প্রার্ীসির তাশেকা প্রকাি করা েসব ১৫ 

শিসেম্বর এবং মসনানেন ে প্রতযাোসরর করা যাসব ১৯ শিসেম্বর। 

এোড়া শনব থাচসন নভার্ার তাশেকা ৮ শিসেম্বর প্রকাি করা েসব। নভার্ার তাশেকা শনসে কাসরা 

নকাসনা আ শি র্াকসে তা শনস্পশির জনয ইসেকিন কশমিসন ১০ শিসেম্বর আসবিন করা 

যাসব। আর এ েংক্রাি শুনাশন ১২ শিসেম্বর অনুটষ্ঠত েসব। শুনাশন নিসষ একই শিন চূড়াি 

নভার্ার তাশেকা প্রকাি করা েসব। 

২৯ শিসেম্বর শনব থাচন নিসষ েোেে ন াষো করা েসব। তসব শিএেইর ৫৮তম বাশষ থক োধারন 

েভাে (এজজএম) শনব থাচসনর চূড়াি েে প্রকাি করা েসব। 

শনব থাচসন েুশপ্রম নকাসর্থর োইসকার্থ শবভাসের োসবক শবচার শত নমা: আব্দেু োমাি এই 

শনব থাচন কশমিনার শেোসব িাশেত্ব  ােন করসবন। 

োনশবশি/এেসকএে 
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The Financial Express 
09 December 2019 
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The Financial Express 
09 December 2019 
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The Financial Express 
09 December 2019 
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The Financial Express 
09 December 2019 
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Daily Star 

09 December 2019 
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Daily Star 

09 December 2019 
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Daily Sun 
09 December 2019 
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Daily New Age 
09 December 2019 
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Daily New Age 
09 December 2019 
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Daily Observer 
09 December 2019 
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 Daily Independent 
09 December 2019 
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Daily Dhaka Tribune 
09 December 2019 

 

DSEX sheds 75.33 points 

Niaz Mahmud  

 Published at 12:26 am December 9th, 2019  

 
Photo of DSE tower Collected 
 

Turnover decreased 19.3%  

The country's prime bourse index dipped 1.61% or 75.33 points on Sunday, bringing the key 

index to nearly 37-month low to 4,596 points as disappointing macroeconomic indicators 

have weighed on investors' confidence badly. 

The index hit its lowest after October 30, 2016 when it was at 4,596 points. The turnover 

witnessed a significant decrease of 19.3% to stand at Tk 349 crore. 

The prime index lost 1,354 points or 22.8% from its highest value of this year of 5,950 points 

on January 24, 2019. 

Market analysts and insiders said the falling exports, soaring non-performing loans and 

decreasing private sector credit growth dampened investors’ confidence badly. 

According to the DSE data, on Sunday top gainers’ list was mostly dominated by small cap 

and ‘Z category’ stocks. 

The market capitalisation of the Dhaka bourse also slumped to Tk3,48,234 crore on Sunday, 

from Tk3,52,374 crore in the previous session. 

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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A stock broker said the drop in the stock market was due to confidence crisis. Destressed 

macroeconomic indicators and troubled financial sector suffering from liquidity pressure 

acted as negative factors in the capital market, he added. 

Two other indices also ended lower. The DS30 index, comprising blue chips, lost 22.76 

points to finish at 1,583 and the DSE Shariah Index plunged 14.54 points to close at 1,041. 

Losers took a strong lead over the gainers as out of 353 issues traded, 273 closed lower, 53 

ended higher and 27 remained unchanged on the DSE trading floor. 

UCB Capital Management Ltd in its daily market commentary said all major sectors 

experienced correction on Sunday. Among the large cap stocks, Square Pharmaceuticals, 

Grameephone and BATBC were hit the most. 

General insurance, banks and pharmaceuticals sector contributed 34.4% of the total turnover. 

Sinobangla Industries Ltd was the top traded scrip. The stock was up 10%. 

Dhaka Stock Exchange Brokers' Association (DBA) President Shakil Rizvi said that the 

country’s macroeconomic indicators without remittance were bad. It   impacted on the stock 

market. The banks’ liquidity crisis was not yet addressed, he added. 

Former President of Bangladesh Merchant Bankers Association (BMBA) Mohammad A 

Hafiz told Dhaka Tribune: “The investors are going through a volatile situation amid 

financial scams, soaring non-performing loans, and poor banking management that dampened 

their moods. Liquidity crisis in the country’s banks also made local and foreign investors 

wary of investing in the country’s capital market.” 

The port city bourse Chittagong Stock Exchange (CSE) went down by 223.6 points in its 

broad based index –CASPI and the Selective Categories Index-CSCX-shedding 137 points to 

finish at 8,485. 

The port city bourse traded 62 crore shares and mutual fund units worth Tk14 crore in 

turnover. 

EBL Securities in its daily market commentary said investors selling pressure was mostly 

concentrated on bank, fuel and power and pharma and chemicals sectors in yesterday’s 

session. 

Banks were also mostly reluctant to invest in stock market even after being offered several 

incentives, which indicated further pessimism from the institutions, its also said. 

According to the latest Bangladesh Bank data, the non-performing loans (NPLs) of banks 

rose by a staggering Tk3,863.14 crore in three months till September this year. 

As of September, the total bad loans accounted for 11.99% of the total disbursed loans. At the 

end of June this year, the total non-performing loans in the banking system were at 

Tk1,12,425.17crore, or 11.69% of the total disbursed loans. 
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The country’s export earnings have declined by 10.70% to $3.05 billion for the fourth 

consecutive month in November compared with the corresponding period of last year. 

The fall is largely driven by a negative growth in the apparel business, which contributes to 

over 84% of total export earnings. 

According to Export Promotion Bureau data, Bangladesh earned $3.05 billion in November, 

down by 10.70%, which was $3.42 billion in the same month last year. In October, the 

exports earning saw a 17.19% decline to $3.07 billion. 
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