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কাট অফ প্রাইস ৩০০ টাকার বেশি হলে 

োশিে হলে ওয়ােটলের শেোম  

প্রকাশিত : ৯ মার্চ ২০২০  

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥ অশত মূল্যাশিত হপল্ ওিাল্র্পৈি শিশ িং (শৈল্াম) িাশতল্ হপত  াপি 

িপল্ ইশিত শিপিপে শৈিন্ত্রক সিংস্থা িািংল্াপিি শসশকউশিটর্জ এ্যান্ড এ্ক্সপর্ঞ্জ কশমিৈ 

(শিএ্সইশস)। আজ সসামিাি ওিাল্র্পৈি কার্ অফ প্রাইস প্রকাি হওিাি  ি এ্ই শিষপি 

শসদ্ধান্ত সৈিা হপি িপল্ শৈর্চিিীল্ সূপে জাৈা সেপে।  

কশমিৈ সূপে জাৈা সেপে, িুক শিল্ডিং  দ্ধশতপত সিিািিাজাপি আসপত শিশ িং (শৈল্াম) সিষ 

হওিা ওিাল্র্ৈ হাইপর্ক ইন্ডাশিপজি কার্-অফ প্রাইস ৩০০ র্াকাি ও পি হপল্ই জৈস্বাপর্ চ 

প্রশতষ্ঠাৈটর্ি শিশ িং িাশতল্ কিাি শসদ্ধান্ত সৈিা হপি। এ্ শিষপি শিএ্সইশসি এ্কজৈ কশমিৈাি 

িপল্ৈ, ওিাল্র্পৈি কার্-অফ প্রাইস কত হি আমিা সসর্া সিখাি অপ ক্ষাি আশে। কার্-অফ 

প্রাইস ৩০০ র্াকাি ও পি হপল্ শিশ িং িাশতল্ কিাি  শিকল্পৈা আপে আমাপিি। জৈস্বাপর্ চ 

শিএ্সইশস এ্মৈ শসদ্ধাপন্ত সৈিাি ক্ষমতা িাপখ। 

সিিািিাজাি সিংশিষ্টিা িল্পেৈ, শিশ িংপি সিিাপিি িাম অশত মূল্যাশিত হপল্ এ্িিং প্রার্শমক 

েণপ্রস্তাপি (আইশ ও) ১০ িতািংপিি কম সিিাি আসপল্ ওই সকাম্পাশৈি শিশ িং িাশতল্ কিা 

উশর্ত। তা ৈা হপল্ সিিাপিি িাম অশত মূল্যাশিত হপি, শিশৈপিােকািীিা ক্ষশতগ্রস্ত হপিৈ। যাি 

সৈশতিার্ক প্রর্াি  ড়পি সাশি চক সিিািিাজাপি। 

এ্ শিষপি সাপিক তত্ত্বািধািক সিকাপিি উ পিষ্টা ও শিএ্সইশসি সাপিক সর্িািমযাৈ এ্ শি 

শমর্জ্চা আল্জজলু্ ইসল্াম িপল্ৈ, শিশ িংপি সিিাপিি িাম অশত মূল্যাশিত হপল্ সাধািণ 

শিশৈপিােকািীিা তা শকৈপিৈ। এ্ি ি সিিাপিি িাম কপম যাপি। এ্পত সাধািণ 

শিশৈপিােকািীিা ক্ষশতগ্রস্ত হপিৈ। তাই আশম মপৈ কশি, সিিাপিি িাম অশত মূল্যাশিত হপল্ 

ওিাল্র্পৈি শিশ িং িাশতল্ কিা উশর্ত। শতশৈ আিও িপল্ৈ, এ্কটর্ সকাম্পাশৈি কম পক্ষ ১০ 

িতািংি সিিাি আইশ ওপত োড়া উশর্ত। আইশ ওপত মাে ১-২ িতািংি সিিাি আসা সযৌল্িক 

ৈি। এ্পত সকাম্পাশৈি সিিাপিি িাম অশতমূল্যাশিত হপি এ্িিং শিশৈপিােকািীিা ক্ষশতগ্রস্ত 

হপিৈ। 

জাৈা সেপে, িযিসা সম্প্রসািণ, িযািংক ঋণ  শিপিাধ এ্িিং প্রার্শমক প্রস্তাপিি খির্ সমর্াপত 

 ুুঁল্জিাজাি সর্পক ১০০ সকাটর্ র্াকা উপতাল্পৈি জৈয েত ৭ জাৈুিাশি শৈিন্ত্রক সিংস্থা 

িািংল্াপিি শসশকউশিটর্জ এ্যান্ড এ্ক্সপর্ঞ্জ কশমিৈ (শিএ্সইশস) ওিাল্র্ৈ হাইপর্ক 

ইন্ডাশিজপক শিশ িংপি অিংি সৈিাি অৈুপমািৈ সিি। এ্ি ি কার্-অফ প্রাইস শৈধ চািপণ েত ২ 

মার্চ শিপকল্ ৫র্া সর্পক ৫ মার্চ শিপকল্ ৫র্া  য চন্ত সযােয শিশৈপিােকািীিা শিশ িংপি অিংি 

সৈৈ। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/485549/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F-%E0%A6%85%E0%A6%AB-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8-%E0%A7%A9%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/485549/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F-%E0%A6%85%E0%A6%AB-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8-%E0%A7%A9%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF
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শিশ িং সম্পন্ন হপল্ও িযািংক সসপর্ল্পমন্ট জটর্ল্তাি কার্-অফ প্রাইস শৈধ চািণ কিা সম্ভি 

হিশৈ। কািণ ওিাল্র্পৈি শৈল্াপম অিংি সৈিা শকেু সযােয শিশৈপিােকািী শ এ্সইি িযািংক 

শহসাপিি অৈুকূপল্ স -অ চাি কিপল্ও তা জমা হিশৈ। এ্ই সসপর্ল্পমন্ট জটর্ল্তাি শিশ িং 

সিষ হপল্ও কার্-অফ প্রাইপসি তর্য প্রকাি কিপত  াপিশৈ শ এ্সই। আজ সসামিাি কার্-

অফ প্রাইস জাৈা যাপি। 

তপি গুঞ্জৈ িপিপে, ওিাল্র্পৈি সিিাপিি কার্-অফ প্রাইস ৩০০ র্াকাি ও পি হপত  াপি। 

যশি কার্-অফ প্রাইস ৩০০ র্াকাি ও পি হি তাহপল্ প্রশতষ্ঠাৈটর্ সমার্ সিিাপিি মাে এ্ক 

িতািংি িাজাপি োড়পি। এ্র্াপক সিিািিাজাি সিংশিষ্টিা র্াল্র্াপি শৈপেৈ ৈা। তাোড়া 

‘শহপিাশিকাল্ আশৈ চিংস সিজ  র্যাল্ ু াি সিিাি’  দ্ধশতপতও ওপিল্র্পৈি সিিাপিি িাম 

৩০০ র্াকা হপত  াপি ৈা। 

িািংল্াপিপিি সিিািিাজাপি সয সকাৈ সকাম্পাশৈি সিিাপিি িাম শিপির্ৈাি ‘শহপিাশিকাল্ 

আশৈ চিংস সিজ  র্যাল্ ু াি সিিাি’  দ্ধশতপক সপি চাচ্চ শিপির্ৈাি সৈিা হি। এ্ সক্ষপে প্রর্পম 

সকাম্পাশৈি সিষ ৫ িেপিি ওপিপর্  সিিাি প্রশত মুৈাফা (ইশ এ্স)-সক মূল্য আি অৈু াত 

(শ ই সিশিও) ১০ শিপি গুণ কিা হি। এ্ি সপি সিিাি প্রশত শৈর্ সম্পি (এ্ৈএ্শর্শ এ্স) সযাে 

কপি ২ শিপি র্াে কপি এ্ই িাম শৈধ চািণ কিা হি। 

ওিাল্র্পৈি সি  সহশিিং প্রসপ ক্টাস অৈুযািী, সকাম্পাশৈটর্ি েত ৫ িেপিি ওপিপর্  ইশ এ্স 

২৮ র্াকা ৪২  িসা। আি এ্ৈএ্শর্শ এ্স িপিপে ( ুৈঃমূল্যািৈসহ) ২৪৩ র্াকা ১৬  িসা। এ্ 

সক্ষপে সকাম্পাশৈটর্ি ‘শহপিাশিকাল্ আশৈ চিংস সিজ  র্যাল্ ু াি সিিাি’  দ্ধশতপত সিিাপিি 

িাম মূল্যািৈ হি ২৬৩ র্াকা ৬৮  িসা। আি  ুৈঃমূল্যািৈ োড়া ১৩৮ র্াকা ৫৩  িসা 

এ্ৈএ্শর্শ এ্পসি সক্ষপে সিিাপিি িাম হি ২১১ র্াকা ৩৬  িসা। 

ৈতুৈ আইৈ অৈুযািী শপ্রশমিাম শৈপি সকাৈ সকাম্পাশৈ সিিািিাজাপি আসপত র্াইপল্ িুক 

শিল্ডিং  দ্ধশতপত আসপত হি। এ্ই  দ্ধশতপত শিশ িংপিি মাধযপম সযােয শিশৈপিােকািীিা 

প্রশতটর্ সিিাপিি শি িীপত সকাম্পাশৈ কত র্াকা শপ্রশমিাম  াপি তা শৈধ চািণ কপি। ২০১৬ 

সাপল্ র্াল্ ুহওিাি  ি িুক শিল্ডিং  দ্ধশতপত সিিািিাজাপি সয কিটর্ সকাম্পাশৈ তাশল্কারু্ি 

হপিপে এ্ি সিকটর্ ‘শহপিাশিকাল্ আশৈ চিংস সিজ  র্যাল্ ু াি সিিাি’  দ্ধশতপত শৈধ চাশিত 

িাপমি সর্পক কম িাপম সিিাি ইসুয কপিপে - শিএ্সইশস সূপে জাৈা সেপে। 

এ্োড়া িুক শিল্ডিং  দ্ধশতি আপে ইসুয মযাপৈজািিা ‘শহপিাশিকাল্ আশৈ চিংস সিজ  র্যাল্ ু াি 

সিিাি’  দ্ধশতি ও ি শর্শত কপি সকাম্পাশৈি সিিাি ইসুয কিাি জৈয িািংল্াপিি 

শসশকউশিটর্জ এ্যান্ড এ্ক্সপর্ঞ্জ কশমিপৈ (শিএ্সইশস) আপিিৈ কিপতৈ। এ্ি আপল্াপক 

কশমিৈ প্রার্শমক েণপ্রস্তাপিি (আইশ ও) অৈুপমািৈ সিি। িুক শিল্ডিং  দ্ধশত র্াল্ুি আপে 

সি সকাম্পাশৈপকই ‘শহপিাশিকাল্ আশৈ চিংস সিজ  র্যাল্ ু  াি সিিাি’  দ্ধশতি সযােযতাি 

সর্পি কম িাপম আইশ ও অৈুপমািৈ সিি শিএ্সইশস। 

ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জি (শ এ্সই) এ্ক  শির্াল্ক িপল্ৈ, ওিাল্র্পৈি সিিাপিি কার্-অফ 

প্রাইস যা শৈধ চাশিত হপি তাপত সিখা যাপি, সকাম্পাশৈটর্ সিিািিাজাপি ১-২ িতািংি সিিাি 

োড়পি। এ্টর্ হপল্ সিিািিাজাপিি জৈয এ্কটর্ খািা  উিাহিণ সৃটষ্ট হপি। সিিািিাজাপি 

এ্কটর্ সকাম্পাশৈি মাে ১-২ িতািংি সিিাি আসপল্ তা অশতমূল্যাশিত হপি। এ্পত 

শিশৈপিােকািীিা ক্ষশতগ্রস্ত হপিৈ। সসই সপি িাজািও ক্ষশতগ্রস্ত হপি। 
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এ্শিপক ওিাল্র্পৈি প্রসপ ক্টাপসি তর্য  য চাপল্ার্ৈা কপি সিখা সেপে, ২০১৪ সাপল্ি ৩০ জৈু 

সমাপ্ত শহসাি িেপি সকাম্পাশৈটর্ কি  িিতী মুৈাফা কপি ৩১৪ সকাটর্ ৪৯ ল্াখ র্াকা।  পিি 

শহসাি িেি ২০১৫ সাপল্ি ৩০ জৈু তা সিপড় হি ৫০২ সকাটর্ ৫৫ ল্াখ র্াকা। ২০১৬ সাপল্ি 

৩০ জৈু সমাপ্ত শহসাি িেপি তা আিও সিপড় ৬২১ সকাটর্ ৪৬ ল্াখ র্াকা হি। আি ২০১৭ 

সাপল্ি ৩০ জৈু সমাপ্ত শহসাি িেপি কি  িিতী মুৈাফা হি ৭৩৪ সকাটর্ ৮১ ল্াখ র্াকা। 

অর্ চাৎ ২০১৪ সর্পক ২০১৭  য চন্ত প্রশতষ্ঠাৈটর্ি মুৈাফা ধািািাশহকর্াপি সিপড়পে। 

বেশিোচক ধারা বেলক বের হলি পারলে 

ো প ুঁজিোিার  

প্রকাশিত : ৯ মার্চ ২০২০  

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥ সৈশতিার্ক ধািা সর্পক সিি হপত  ািপে ৈা সিপিি  ুুঁল্জিাজাি। 

সফিরুিাশি মাপসি সিষ সপ্তাপহ ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জি প্রধাৈ সূর্ক ২৫৩  পিন্ট কমাি  ি 

মাপর্চি প্রর্ম সপ্তাপহ কপমপে আিও ৯৬  পিন্ট। েড় সল্ৈপিৈ সৈপমপে ৪৮২ সকাটর্ র্াকাি। 

সপ্তাপহি িযিধাপৈ র্ট্টগ্রাম স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জি সাশি চক সূর্ক কপমপে ৩১৮  পিন্ট। কপমপে েড় 

সল্ৈপিৈও। অশধকািংি সিিাপিি িাম কপমপে িুই স্টক এ্ক্সপর্পঞ্জই। 

আপেি সপ্তাপহি ধািািাশহকতাি মার্চ মাপসি প্রর্ম সপ্তাপহও সূর্পকি শৈম্নমুখী ধািাি শেল্, 

ঢাকা স্টক এ্ক্সপর্ঞ্জ। ৫ কায চশিিপসি মপধয প্রধাৈ সূর্ক শ এ্সইএ্ক্স কপমপে ৩ কায চশিিপসই। 

আপেি সপ্তাপহি সিষ কায চশিিপসি সর্পি ৭১  পিন্ট কপম সপ্তাহ শুু হি, ৪ হাজাি ৪০৯ 

 পিপন্ট।  পিি িুই কায চশিিপস িাপড় ৫৭  পিন্ট। তপি িুধ ও িহৃস্পশতিাি সমার্ ৮২  পিন্ট 

কপম সপ্তাহ সিষ হি, ৪ হাজাি ৩৮৪  পিপন্ট; যা এ্ি আপে সপ্তাপহি সিষ কায চশিিপসি সর্পি 

৯৬  পিন্ট কম। 

সূর্পকি সপি কপম েড় সল্ৈপিৈও। প্রর্ম কায চশিিপস সল্ৈপিৈ হি ৪৫৬ সকাটর্ র্াকা। 

সপ্তাপহি সপি চাচ্চ ৬০৯ সকাটর্ র্াকা সল্ৈপিৈ হি মিল্িাি। সি চশৈম্ন ৪১৫ সকাটর্ র্াকা 

সল্ৈপিৈ হি িহৃস্পশতিাি। আপেি সপ্তাপহি সর্পি ১৩৫ সকাটর্ র্াকা কপম েড় সল্ৈপিৈ ৈাপম 

৪৮২ সকাটর্ র্াকাি। সল্ৈপিৈ হওিা সিিাি ও শমউরু্িযাল্ ফাপন্ডি মপধয ৯৭টর্ি িাম িাড়াি 

শি িীপত কপম ২৩৭টর্ি। অ শিিশতচত শেল্ ২৪টর্ি িাম। 

শ এ্সইপত িাম িাড়াি িীপষ চ শেল্- সসন্ট্রাল্ ফাম চাশসউটর্কযাল্স শল্শমপর্ , খুল্ৈা শপ্রশন্টিং এ্যান্ড 

 যাপকল্জিং শল্শমপর্ , শস  াল্ চ শির্ শিপসার্চ এ্যান্ড স্পা শল্শমপর্ , হাক্কাশৈ  াল্প এ্যান্ড স  াি 

শল্শমপর্ , শসশর্ও স পরাপকশমকযাশল্ শিফাইৈাশি। 

িাম কমাি িীপষ চ শেল্ ইন্টািৈযািৈাল্ শল্ল্জিং এ্যান্ড ফাইৈযান্স সাশর্চপসস, শসটর্ সজৈাপিল্ 

ইন্সুযপিন্স সকাম্পাশৈ, িিং ুি স ইশি এ্যান্ড ফু  সপ্রা াক্টস, িাৈাি অপর্াপমািাইল্স, আমাৈ 

শফ । 

সূর্পকি উত্থাৈ- তপৈ সপ্তাহজপুড়ই শ এ্সইপক অৈুসিণ কপি র্ট্টগ্রাম স্টক এ্ক্সপর্ঞ্জ। প্রর্ম 

কায চশিিপস সাশি চক সূর্ক শসএ্এ্সশ আই কপম ২২৩  পিন্ট। সসাম ও মিল্িাি িাপড় ১৪৭ 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/485569/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%95-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/485569/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%95-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87
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 পিন্ট। তপি  পিি িুই শিপৈ ২৬২  পিন্ট কপম সপ্তাহ সিষ হি ১৩ হাজাি ৪০৪  পিপন্ট যা 

এ্ি আপেি সপ্তাপহি সিষ কায চশিিপসি সর্পি ৩১৮  পিন্ট কম। 

সূর্পকি সপি কপমপে েড় সল্ৈপিৈও। প্রর্ম কায চশিিপস সল্ৈপিৈ হি সপ্তাপহি সি চশৈম্ন ১৫ 

সকাটর্ র্াকা। সপি চাচ্চ ২৪ সকাটর্ র্াকা সল্ৈপিৈ হি মিল্িাি।  পিি িুই শিপৈ সল্ৈপিৈ কপম 

৪ সকাটর্ র্াকা কপি। 

সপ্তাপহি িযিধাপৈ ৭ সকাটর্ র্াকা কপম েড় সল্ৈপিৈ হি ১৮ সকাটর্ র্াকা। সল্ৈপিৈ হওিা 

সিিাি ও শমউরু্যিাল্ ফাপন্ডি মপধয ৭৬টর্ি িাম িাড়াি শি িীপত কপম ২০২টর্ি। আি 

অ শিিশতচত শেল্ ২৩টর্ি িাম। 

অে থেীশি অলেক িজিিােী প ুঁজিোিার 

ঠেঠে, িা হলি পালর ো ॥ অে থমন্ত্রী  

প্রকাশিত : ৯ মার্চ ২০২০  

অর্ চনৈশতক শিপ ার্চাি ॥ অর্ চমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল্ িপল্পেৈ, সিপিি অর্ চৈীশত অপৈক 

িল্িিাল্ী শকন্তু  ুুঁল্জিাজাি ঠৈঠৈ, সসর্াপতা হপত  াপি ৈা। সুতিািং এ্ি কািণগুপল্া 

আ ৈাপিি (শ এ্সইি সিিািপহাডাি  শির্াল্ক সমাঃ িশকিুল্ িহমাৈ) খুুঁপজ সিি কিপত 

হপি। সিকাি সমাধাৈ কপি সিপি ৈা। সিকাি  ুুঁল্জিাজাি সমাধাৈ কিপত  াপি ৈা। তপি 

 ুুঁল্জিাজাপিি সমসযা সমাধাপৈ সি ধিপৈি সহপযাশেতা সিকাি কিপি। 

িশিিাি িাজধাৈীি ইন্টািকশন্টপৈন্টাল্ সহাপর্পল্ ‘িািংল্াপিপিি অর্ চৈীশত সকমৈ র্ল্পে’ িীষ চক 

আপল্ার্ৈা সর্াি শ এ্সইি সিিািপহাডাি  শির্াল্ক সমাঃ িশকিুল্ িহমাৈ সিপিি 

 ুুঁল্জিাজাপিি সমসযাি কর্া তুপল্ ধিপল্ অর্ চমন্ত্রী এ্সি কর্া িপল্ৈ। এ্ সমি আ হ ম মুস্তফা 

কামাল্ িপল্ৈ,  ুুঁল্জিাজাপি সমসযা িপিপে। সমাধাৈ হপে ৈা। সমাধাপৈি  র্ ততশি কুৈ। 

আমিা সমাধাৈ সিখপত র্াই। সমাধাৈ আ ৈাি হাত শিপিই সম্ভি।’ সর্াি উ শস্থত শেপল্ৈ 

িযিসািীপিি িীষ চ সিংেঠৈ এ্ফশিশসশসআইপিি সর্া শত সিখ ফজপল্ ফাশহম, িািংল্াপিি 

িযািংপকি সাপিক েিৈ চি সাপল্হ উল্িৈ আহপমি, শসশ শ ি সফপল্া সমাস্তাশফজিু িহমাৈ ও 

শ এ্সইি সিিািপহাডাি  শির্াল্ক সমাঃ িশকিুল্ িহমাৈ। 

অর্ চমন্ত্রী মুস্তফা কামাল্ িপল্ৈ, ‘সিকাপিি কাজ হপি  ুুঁল্জিাজািপক সমৃদ্ধ কিাি জৈয এ্ 

সিপিি অর্ চৈীশতপক িল্িিাল্ী কিা। সিপিি সামশস্টক অর্ চৈীশত যত িল্িিাল্ী হপি তাি 

শিপেকিৈ যাপি  ুুঁল্জিাজাপি। এ্র্া  াইপিক্ট শল্িংক। তাি িও অর্ চৈীশত অপৈক িল্িিাল্ী 

শকন্তু  ুুঁল্জিাজাি ঠৈঠৈ, সসর্াপতা হপত  াপি ৈা।’ 

শতশৈ আিও িপল্ৈ, ‘এ্পক্ষপে আইৈ অপৈক আপে। আইৈগুপল্াপত সকাৈ অসিশত আপে শক 

ৈা সসগুপল্া সিখপিৈ। সসগুপল্া সিখাি জৈয যািা কশমটর্পত আপে তাপিিও আ ৈািা সাহাযয-

সহপযাশেতা কিপিৈ। এ্খৈ এ্ক হপি কাজ কিপল্ এ্ি সমাধাৈ  াপিৈ। এ্কীরূ্ত ৈা হপি এ্পক 

অ পিি সমাপল্ার্ৈা কিপল্ আমিা কাজটর্ কিপত  ািি ৈা।’ 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/485577/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A0%E0%A6%A8%E0%A6%A0%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/485577/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A0%E0%A6%A8%E0%A6%A0%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A6%BE
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অর্ চমন্ত্রী িপল্ৈ, ‘ ুুঁল্জিাজাপি অিিযই আমাপিি সফল্তা স পত হপি। সিকাি অর্ চৈীশতপক 

কতর্া িল্িিাল্ী কিল্ এ্ি শিপেকিৈর্া  পড়  ুুঁল্জিাজাপি। এ্র্া এ্পকিাপি  াইপিক্ট 

প্রশতশিম্ব, আিৈা।’ শতশৈ িপল্ৈ, ‘সযপহতু  ুুঁল্জিাজাপিি সপি আমাপিি অপৈক মাৈুষ জশড়ত 

সুতিািং  ুুঁল্জিাজািপক িাি শিপি সিকাি শর্ন্তা কপি ৈা। আমিা  ুুঁল্জিাজািপক আমাপিি 

সপি সিখপত র্াই, আমাপিি অর্ চৈীশতপত সিখপত র্াই। সসজৈয যা শকেু িযিস্থা সৈিা িিকাি, 

িযিস্থা আ ৈািা সৈৈ, সিকাি সি ধিপৈি সাহাযয কিপি।’ এ্ি ি  ুুঁল্জিাজাি শিষপি সমাঃ 

িশকিুল্ িহমাৈ আিও কর্া িল্পত র্াইপল্ অর্ চমন্ত্রী তাপক র্াশমপি সিৈ। 
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Daily Share Biz 
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Daily Amader Shomoy 
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Daily Jai Jai Din 
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Daily Sangbad 
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Daily Sangbad 
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Daily Bhorer Kagoj 
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The Financial Express 
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The Financial Express 
09 March 2020 
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Daily Sun 
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Daily Sun 
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Daily New Age 
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Daily New Age 
09 March 2020 
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Daily Observer 
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 Daily Independent 
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Daily Dhaka Tribune 
09 March 2020 

 

Corona shock felt at stock market 

Niaz Mahmud  

 Published at 12:08 am March 9th, 2020  

 
 

DSE key index loses 97 points in single day  

The key index of Dhaka Stock Exchange (DSE), DSEX, fell yesterday for the third straight 

session amid fears that coronavirus would have negative impact on the country's economy. 

According to Export Promotion Bureau (EPB), the country continued to register declining 

export earnings till February which has now plunged further by 1.80% mainly because of a 

slowdown in export shipment due to coronavirus. 

The DSEX settled at 4287.38 after losing 97.10 points or 2.21% in yesterday’s session. 

Panic-stricken selloffs increased turnover slightly by 3.3% and closed at Tk428 crore. 

The port city’s bourse, Chittagong Stock Exchange (CSE) also registered loss at the end of 

the session. The selected index, CSCX, and all share price index CASPI declined by 186.2 

and 305.9 points respectively. 

Talking to Dhaka Tribune, market analysts said that because of coronavirus the world's 

capital markets slumped to record low since the 2008 global financial crisis and the world’s 

leading indices kept falling in recent times.  

https://www.dhakatribune.com/author/Niaz%20Mahmud
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An analysis of the Asian Development Bank (ADB), the Economic Impact of the COVID-19 

Outbreak on Developing Asia, projected a global impact in the range of $77 billion to $347 

billion, or 0.1% to 0.4% of global gross domestic product (GDP) due to this virus. 

Even so, Bangladesh’s export and import activities may suffer for months to come from the 

economic impact of this global epidemic.  

Perceiving the situation, apprehensive investors opted to be skeptical hence turnover, a 

leading indicator of the stock market, took a negative turn, the analysts said. 

Market insiders said that the implementation of the single-digit lending rate will slow down 

credit flow to the private sector. They also think that the economy and capital market would 

slow down too.  

EBL Securities Limited in its daily market commentary said that the many ailing 

macroeconomic factors such as lowering credit and deposit growth in the private sector, 

expecting inflation, and rising public debt from the banking sector have also led to the market 

downturn. 

DSE Shariah-based index DSES declined 1.66% to end at 999.1 points, while blue-chip 

index, DS30, went down by 1.86% to close at 1,435 points. 

The pharmaceuticals sector contributed 19.6% of the total turnover while engineering, textile 

and fuel and power sectors contributed 15.6%, 15% and 7.6% respectively, showed the daily 

market analysis of UCB Capital Management Limited.  

VFS Thread Dyeing secured the leadership position on the top turnover chart with a turnover 

of Tk13.2 crore with its share price closing at Tk26.4 per share. Apex Spinning secured the 

highest gain of 9.8% during the session. VFS Thread Dyeing  turned out the worst loser with 

its price declining by 9.9%.  

Among the traded issues 37 gained, 304 declined and 14 remained unchanged during the 

session in Dhaka bourse while 31 gained, 196 declined and 18 remained unchanged in CSE. 
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Suspense over Walton share price to end on 

Monday? 

If the cut-off price is at Tk300, Walton is likely to end up with a 1.1 percent free floating 
shares and the ratio will be around 0.8 percent if the price is determined at Tk400  
 
This is very unusual. 

It has been seventy-two hours since eligible investors set the cut-off price through bidding in 

the Book-building method for Walton Hi-Tech Industries' shares, but investors still don't 

know the price. 

The bidding process in the initial public offering (IPO) of Walton had ended on Thursday 

evening. 

This situation has fueled speculation in the market community over what is going to be the 

ultimate price, and why is it taking so long to disclose. 

The speculation amplified further after a media portal on Sunday afternoon wrote that the 

securities regulator is likely to cancel the bids if the cut-off price goes above Tk300 for the 

sake of investors' interest. 

Sources confirmed to The Business Standard that the price is already above Tk400. 

Why the delay? 

The Dhaka Stock Exchange (DSE) on Thursday explicitly said that according to the amended 

Public Issue Rules, bidders must deposit the total price they quoted for shares in a designated 

bank account. Before the transactions are settled in banking channel, relevant bids are not 

eligible to be counted. 

And, that is why the DSE had refrained from calculating the cut-off price of Walton 

immediately. 

However, Kazi Sanaul Hoq, the managing director of DSE told The Business Standard on 

Sunday evening, "All the pay orders against bids have been settled today (Sunday) and we 

will publish the cut off price tomorrow (Monday)." 

Officials at two institutional bidders told The Business Standard that a pay-order is as good as 

cash. It is not an acceptable reason to wait until the pay-orders are settled in banking channel. 
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Cut-off price calculation and publishing could be done instantly because the entire process is 

completed on an electronic platform, which was providing live updates prior to Walton 

bidding — the first book building IPO under amended public issue rules. 

It is like waiting until tomorrow for the results of an election that was held with electronic 

voting machines which could announce the results immediately, said one of the institutional 

bidders. Officials at both the DSE and the Bangladesh Securities and Exchange Commission 

(BSEC) confirmed that the regulator verbally instructed the DSE to delay the announcement 

of the cut-off price. 

Cancellation of the bids? 

There had been discussions in the BSEC about the potential low floats and risk of overpricing 

in the primary and secondary shares of Walton.    

"But we cannot decide before the bidding process ends," said a top BSEC official while 

responding to The Business Standard's queries on the probability of bid cancellation or forced 

reduction of the cut-off price. 

"Legally, the BSEC can approve or cancel the bids for the sake of investors and for the 

market," he added. 

"It is the job of institutional investors to determine the cut-off price. It would be unfortunate 

if a good company like Walton is forced to accept a premium lower than what was offered in 

the bidding process. Such instances will discourage other high performing companies to 

prefer capital market listing," said Md Obaydur Rahman, the managing director of AAA 

Finance and Investments Ltd, the manager to the issue for Walton IPO. Previously, the BSEC 

had reduced the price of MJL Bangladesh Ltd's primary shares from the price that 

institutional investors had agreed to pay. In the recent past, the regulator had challenged the 

justification of cut-off price in Bashundhara Paper Mills shares in its IPO, but later it did not 

reduce the price. 

However, if the cut-off price is Tk300, Walton is likely to end up with a 1.1 percent free 

floating shares, and the ratio will be around 0.8 percent if the price is determined at Tk400. 

Experts are criticising the low floating proposition in the Walton IPO, and seeing a risk of 

overpricing in the bourses. The local company is the champion in the market for refrigerators, 

and has a weighted average earnings per share over Tk28, and Tk243 net asset value per 

share.    

Walton Hi-Tech Industries is in the process to raise Tk100 crore in capital through the IPO. 

As per book building method rules, eligible institutional investors have submitted their bids 

to buy primary shares worth Tk50 crore of Walton Hi-Tech Industry. The price at which the 

supply of the allocated Tk50 crore worth of shares will be sold to the bidders is called the 

cut-off price. 

Later, the general public will apply for the remaining shares at 10 percent discount. 
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DSEX drops 97 points over coronavirus 

worries 

Less than 10 percent banks opted to avail the central bank’s prescribed facility for 
building a special concessional fund to invest into the capital market  

 
Photo: TBS/Rehman Asad  

Stocks suffered a huge fall on Sunday amid increased concerns about the coronavirus, which 

is presumed to affect the economy and corporate profitability. 

DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange, plunged a massive 97 points, or 2.2 

percent, to close the day at 4,287. 

The Shariah-based DSES index also lost 17 points, or 1.7 percent, to settle at 999, while the 

blue-chip index DS30 lost 27 points, or 1.9 percent, to stand at 1,435. 

At the Chittagong Stock Exchange, the benchmark index Caspi declined 306 points, or 2.3 

percent, to close at 13,098. 

Turnover at the DSE increased 3.3 percent to Tk428.9 crore on Sunday, from Tk415.1 crore 

in the previous session. On the other hand, turnover at the port city bourse went up 25 percent 

from Tk16.1 crore to Tk20.1 crore. 

According to the Daily Market Review of EBL Securities Ltd, the market fall on Sunday was 

explained by the panic sell-offs after warning by the Asian Development Bank (ADB) that 

Bangladesh would lose 1.1 percent or $3.02 billion of economic output to the ongoing Covid-

19 outbreak. 

Meanwhile, the Export Promotion Bureau (EPB) continued to register declining export 

earnings till February, which has now plunged further by 1.8 percent because of a slowdown 

in export shipment, the review added. 

The DSEX continued to face correction after a five-week rally of up to 4,800 points on 

February 19 this year. The index had a sharp gain after the central bank's declaration of 
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implementing supportive policy for increasing fund flow into stocks from the banking 

industry.    

But till now, it failed to restore investors' confidence on the market, while the 

macroeconomic factors and earnings outlook seem to deteriorate further, told a research team 

member at a top brokerage firm. 

The profitability of the banks is likely to suffer because of the imposed cap on interest rates. 

It will benefit large borrowers as their current portion of liabilities will go down, but average 

businesses will be deprived from bank loans, which will have an adverse effect on the 

economy, he said. 

It is more of a bane than boon for the stock market as a whole in terms of corporate 

profitability. This is because the loser listed companies – the banks and average businesses – 

are going to sharply outnumber the gainers – the loan guzzling companies. 

Additionally, cost escalation for businesses and a potential demand slowdown in exports are 

also reasons for worry to investors, the brokerage analyst informed seeking anonymity as he 

is not permitted to talk to media.   

Less than 10 percent banks opted to avail the central bank's prescribed facility to build a 

special concessional fund to invest into the capital market, while the investment will be off-

exposure until February 2025. 

"We had an optimism that decreased interest rate might drive savings into the capital market. 

But the overall situation shows that investors are yet to be confident on the market," added 

the analyst. 

All the sectors witnessed price correction on Sunday except telecom posting a 0.5 percent 

gain in the sector return board. 

The pharmaceuticals sector contributed the highest 20.4 percent to the total turnover in the 

sector wise turnover distribution board. 

VFS Thread Dyeing Ltd topped the turnover chart with a turnover value of Tk13.2 crore, 

closing the day at Tk26.4 per share. The stock was also the worst loser after shedding 9.9 

percent on Sunday. 

Apex Spinning and Knitting Mills Ltd was the best performer in the gainers' table after 

advancing 9.8 percent and closing at Tk127.3 per share, said the DSE website. 

Out of 355 securities traded on Sunday, only 37 gained, 304 lost, and 14 remained unchanged 

on the DSE trading floor.   
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Aramco trades below IPO price for first time, after 

Opec pact unravels  

Reuters, Dubai  

Shares of Saudi state oil company Aramco 2222.SE slumped below their initial public 

offering (IPO) price on Sunday for the first time since they began trading in December, after 

OPEC’s pact with Russia to restrict oil supplies fell apart on Friday.  

Aramco shares were down 6.2 per cent at 30.85 riyals ($8.22) at 0852 GMT, their sharpest 

percentage fall in a day, and below the IPO price of 32 riyals. The Saudi market was down 

7.4 per cent. Aramco’s record IPO in December gave it a price tag of $1.7 trillion, making it 

the world’s most valuable company. The stock hit an intraday high of 38.70 riyals on its 

second day of trading, but has eased since then.  

The shares have fallen more than 11 per cent since the start of the year amid concerns the 

coronavirus outbreak will slow oil demand from China and hurt the global economy. Oil 

prices have also slumped, and fell further on Friday after a three-year pact between OPEC 

and Russia aimed at supporting the market ended in acrimony when Moscow refused to back 

deeper production cuts. OPEC responded by removing all limits on its own production.  

“Aramco is under pressure because of the failure of the deal,” said Marie Salem, head of 

institutions at Daman Securities. Other Gulf markets were also in the red. The Abu Dhabi 

stock index was down 5.8 per cent and Dubai’s DFMGI down 7.4 per cent.  

“We expect to see Saudi Arabia, the UAE and other large producers in Opec increase 

production over the rest of 2020 as they return to a market-share strategy rather than price 

targeting,” said Edward Bell, commodity analyst at Emirates NBD in a note on Sunday  

“The market-share strategy bears considerable risk for Opec producers as fiscal positions 

would deteriorate and balance of payments crises and questions about the sustainability of 

monetary policy re-emerge.”  

Saudi Arabia is the de facto leader of the Organization of the Petroleum Exporting Countries 

and the world’s biggest oil exporter. Its economy has suffered in recent years from low oil 

prices and austerity measures aimed at reducing a huge budget deficit.  

Jaap Meijer, head of equity research at Arqaam Capital, said Aramco investors should be 

sheltered by the guaranteed dividend streams, as the government will scale back its own 

dividend payments to protect minority shareholders. 
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