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আজ থেকে পুঁজজবাজাকে তিন ঘণ্টাে
থেনকেন
প্রকাশিত : ২২ মার্চ ২০২০
অর্নৈশতক
চ
শিপ ার্চ াি ॥ কপিাৈাভাইিাস আতপে দেপিি উভয় স্টক এক্সপর্পে দেৈপেপৈি
সময় এক ঘণ্টা কমাপৈাি শসদ্ধান্ত শৈপয়পে ঢাকা স্টক এক্সপর্ে (শিএসই)। আজ িশিিাি
দর্পক জুঁ জিাজাপিি দেৈপেপৈি সময় এক ঘণ্টা কমাপৈা হপয়পে। যশেও িৃহস্পশতিাি দর্পক
এই শতৈ ঘণ্টাি দেৈপেপৈি কর্া শেে। শকন্তু ৈতু ৈ সাশকচর্ আপিাপ ি কািপে ওই শেৈ শুধ
আধাঘণ্টা দেৈপেৈ কিা সম্ভি হয়।
ৈতু ৈ সময় অৈযায়ী অর্াৎ
চ
জুঁ জিাজাপি দেৈপেৈ শুরু হপি দিো ১০র্া ৩০ শমশৈপর্। যা দিষ
হপি দিো ১র্া ৩০ শমশৈপর্। ঢাকা স্টক এক্সপর্ে (শিএসই) সূপে এ তর্য জাৈা দেপে। েত
িধিাি শিপকপে িাজধাৈীি শৈকপে শিএসইি ৯৫২তম শির্ােৈা ষপেি
চ
সভায় এই শসদ্ধান্ত
েৃহীত হয়।
তপি িৃহস্পশতিাি দর্পকই ৈতু ৈ শৈয়পম দেৈপেৈ হওয়াি কর্া শেে জুঁ জিাজাপি। শকন্তু
কপিাৈাভাইিাস আতপে জুঁ জিাজাপি তীব্র েি তপৈি শিপপ্রশিপত প্রধাৈমন্ত্রীি শৈপেচপি
শিএসইশস দিয়াপিি সাশকচর্ দব্রকাি ৈশিৈযাপসি
চ
শৈপেচি শেপয়পে েই স্টক এক্সপর্েপক। দস
অৈসাপি কাশিেশি প্রস্তুশত দৈয়ায় দেৈপেৈ শুরু হপত শিেম্ব হয় িৃহস্পশতিাি।
প্রসঙ্গত, সািা শিপে কপিাৈাভাইিাস শিশিশতি ভয়ািহতায় িাাংোপেপি শিপিষ সতকচতাি
স্বাপর্ চ স্কে-কপেজ িন্ধ দঘাষো, সভা-সমাপিি সীশমত কিপেি
ািা াশি ঢাকা স্টক
এক্সপর্পেি দেৈপেপৈি সময়সূর্ীি শিিতচৈ আৈা হপয়পে।
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আইন সাকপার্ট েেকে পুঁজজবাজাে বন্ধ
োখা থেকি পাকে
প্রকাশিত : ২২ মার্চ ২০২০
অর্নৈশতক
চ
শিপ ার্চ াি ॥ িাাংোপেপিি শিেযমাৈ আইৈ যশে সাপ ার্চ কপি তাহপে আ াতত
জুঁ জিাজাি িন্ধ িাখাি মত শেপয়পেৈ দিসিকািী েপিষো প্রশতষ্ঠাৈ দসন্টাি ফি শেশস
িায়ােপেি (শসশ শি) েপিষো
শির্ােক ি. খন্দকাি দোোম দমায়াপেম।
কপিাৈাভাইিাপসি স্বািয ও অর্নৈশতক
চ
ঝুঁ শক এিাং কিেীয় িীষক
চ ভাির্ুয়াে সাংিাে সপেেপৈ
এক প্রপেি জিাপি শতশৈ এ মত প্রকাি কপিৈ। শসশ শিি শৈিাহী
চ
শির্ােক ি. ফাহশমো
খাতু ৈ অৈষ্ঠাপৈ সভা শি কপিৈ।
শসশ শিি শৈিাহী
চ
শির্ােক িপেৈ, জুঁ জিাজাপিি সমসযা অপৈক আপে দর্পকই। তপি
কপিাৈাভাইিাপসি কািপে অিিা আিও খািা
যাপয়
চ
দ ৌঁপেপে। এই অিিা দর্পক
উপতােপৈ সিকাি েপর্া উপেযাে শৈপয়পে। তাি মপধয একটর্ হপে িযাাংকগুপোি মাধযপম
জুঁ জিাজাপি শিশৈপয়াপেি জৈয ২০০ দকাটর্ র্াকাি ফান্ড েঠৈ। আি একটর্ হপে ৈতু ৈ কপি
সিশৈম্ন
চ
োপমি ও ি সাশকচর্ দব্রকাি আপিা কপি িড় তৈ দঠকাপৈা।এই েটর্ উপেযাপেি
কািপে আ তত জুঁ জিাজাি শৈম্ন যাপয়
চ এপস দর্পম আপে। শকন্তু জুঁ জিাজাপিি জৈয দয মূে
সমসযাগুপো িপয়পে দসগুপো সমাধাপৈ উপেযাে ৈা দৈয়া হপে জুঁ জিাজাপিি অিিা ভাে হপি
ৈা। িাজািপক ভাে কিপত প্রার্মশক েেপ্রস্তাি (আইশ ও) অৈপমােৈ দেয়াি দিপে সাংস্কাি
কিপত শিও এযাকাউন্টগুপো সাংস্কাি, শফৈযাজিয়াে শিপ াটর্াং ও প্রাশতষ্ঠাশৈক শিশৈপয়াপেি
দিপে সাংস্কাি এিাং দসপকন্ডশি মাপর্চ পক দেৈপেপৈি দিপে সাংস্কাি কিপত হপি। এোড়াও
জুঁ জিাজাি শৈয়ন্ত্রে সাংিা িাাংোপেি শসশকউশিটর্জ এযান্ড এক্সপর্ে কশমিৈ (শিএসইশস),
ঢাকা ও র্ট্টগ্রাম স্টক এক্সপর্ে, আইশসশি এিাং এফআিশসি কাযক্রপমি
চ
মাৈ উন্নয়ৈ কিপত
হপি। যশে এই প্রশতষ্ঠাৈগুপোি মাৈ উন্নয়ৈ ৈা কিা যায় তপি উপেযাে শেপয় খি দিশি উ কাি
াওয়া যাপি ৈা।সম্প্রশত কপিাৈাি কািপে দেপিি অর্ৈীশতি
চ
দয িশিিতা িপয়পে তাপত
সিকাপিি আইৈেত শেক শিপির্ৈা কপি শকেু কাপেি জৈয এি কাযক্রম
চ
িশেত িাখাি
শিষয়টর্ দেখপত াপি। তপি এসি শেপয় জুঁ জিাজাপি সামশগ্রক সস্বািয সম্ভি ৈয়। যশে ৈা মূে
সমসযাগুপোি সমাধাৈ ৈা কিা হয়।অ ি এক প্রপেি জিাপি শিপিষ দফপো অধযা ক
মস্তাশফজি িহমাৈ িপেৈ, িতচমাৈ শিশিশতি ফপে সিকাি র্েশত অর্িেপিি
চ
৮ েিশমক ২
িতাাংপিি দয প্রিৃজদ্ধি েিযমাো শৈপয়পে তা ৈা হওয়াি আিো িপয়পে। ািা াশি আমোশৈিফাতশৈ িন্ধ র্াকায় শিজজএমইি শ্রশমকপেি দিতৈ ও দিাৈাস দেয়া শৈপয় েজিন্তায় িপয়পে
কািখাৈাগুপোি মাশেপকিা। শতশৈ িপেৈ, শৈয়ম অৈসাপি দকাৈ সমসযাি মপধয ড়পে
কািখাৈা মাশেকপেি ািা াশি িায়ািিাও শ্রশমকপেি িশত দ াষাপত অাংিগ্রহে কপি। িাৈীয়
ও জাতীয়
যাপয়
চ
সিকািীভাপি িায়ািপেি সপঙ্গ আপোর্ৈা কিা েিকাি।
ািা াশি
িফতাশৈি জৈয সিকাি ১ িতাাংি হাপি দয প্রপোেৈা দেয় এই শিশিশত দমাকাপিোয়
শ্রশমকপেি শেপয় প্রপয়াজৈ দমর্াপত াপি সিকাি।
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নিু ন তনকেটশনাে পে থশয়ােবাজাকে
সূচকেে বযাপে উত্থান
প্রকাশিত : ২০ মার্চ ২০২০
অর্নৈশতক
চ
শিপ ার্চ াি ॥ দকাৈ দকাম্পাশৈি েি কমপত ািপি ৈা এমৈ িতচাপিা কপি ৈতু ৈ
সাশকচর্ দব্রকাি র্াে কপিপে দিয়ািিাজাি শৈয়ন্ত্রক সাংিা িাাংোপেি শসশকউশিটর্জ এযান্ড
এক্সপর্ে কশমিৈ (শিএসইশস)। আি ৈতু ৈ এই শৈপেচিৈা জাশিি প্রর্ম শেৈই মাে আধা ঘণ্টাি
দেৈপেপৈ িৃহস্পশতিাি দেপিি দিয়ািিাজাপি িড় উত্থাৈ ঘপর্পে। মাে আধা ঘণ্টা দেৈপেৈ
র্াশেপয় ঢাকা স্টক এক্সপর্পেি (শিএসই) প্রধাৈ মূেয সূর্ক শিএসইএক্স দিপড়পে ৩৭১ পয়ন্ট
িা ১০ িতাাংি।
কপিাৈা আতপে অিযাহত েি তপৈি হাত দর্পক দিয়ািিাজাি িিা কিপত িৃহস্পশতিাি
ৈতু ৈ সাশকচর্ দব্রকাি র্াে কিা হয়। এ সাশকচর্ দব্রকাি শৈধািে
চ কিপত শেপয় শতৈ েফা দ োপৈা
হয় দেৈপেৈ শুরুি সময়। অিিয ৈতু ৈ সাশকচর্ দব্রকাি শৈধািে
চ
কপি ে ি ২র্ায়
দিয়ািিাজাপি দেৈপেৈ শুরু হয়। যা র্পে আড়াইর্া যন্ত।
চ মাে আধা ঘণ্টাি এ দেৈপেপৈই
শিএসইি প্রধাৈ মূেয সূর্ক শিএসইএক্স দিপড়পে ৩৭১ পয়ন্ট। অ ি েই সূর্পকি মপধয
শিএসই-৩০ দিপড়পে ১২২ পয়ন্ট। আি শিএসইি িশিয়াহ দিপড়পে ৮৪ পয়ন্ট। িাজাপি
দেৈেৈ হপয়পে ৪৯ দকাটর্ ১২ োখ র্াকা।
ৈতু ৈ সাশকচর্ দব্রকাপিি শৈয়ম অৈযায়ী, দকাম্পাশৈি দিয়াপিি দেৈপেৈ শুরু হপি দিষ াুঁর্
কাযশেিপসি
চ
দলাজজাং প্রাইপসি েড় মূেয শেপয়। এি শৈপর্ দকাৈ দকাম্পাশৈি দিয়াি োম
ৈামপত ািপি ৈা। তপি োম িাড়াি সীমা আপেি মপতাই র্াকপি।
ৈতু ৈ এই শৈয়পম দেৈপেৈ শুরুি ি িই হু হু কপি িাড়পত র্াপক মূেয সূর্ক। তপি সূর্ক দয
হাপি দিপড়পে প্রশতষ্ঠাপৈি দিয়াি ও ইউশৈপর্ি োম দসই হাপি িাপড়শৈ। শিএসইপত দেৈপেপৈ
অাংি দৈয়া ১৪১ প্রশতষ্ঠাপৈি োম আপেি শেপৈি তু েৈায় দিপড়পে। শি িীপত কপমপে ৪৯টর্ি।
আি ১৫২টর্ি োম অ শিিশতচত িপয়পে। অিিয ৮০ প্রশতষ্ঠাপৈি োম দিপড়পে ২০ িতাাংপিি
ও পি। এি মপধয িতকিা শহসাপি সি দর্পক দিশি োম দিপড়পে েোশময়া কর্পৈি।
প্রশতষ্ঠাপৈি দিয়াি োম দিপড়পে ৩১ িতাাংি।
শেপৈি দেৈপেৈ দিপষ দকাম্পাশৈটর্ি দিয়াি োম োুঁশড়পয়পে ৫৪ র্াকা ৫০ য়সা। দিষ াুঁর্
কাযশেিপসি
চ
দলাজজাং প্রাইস অৈযায়ী দকাম্পাশৈটর্ি দিয়াপিি শুরু োম শৈধাশিত
চ
হয় ৪৯ র্াকা
৬০ য়সা। এ শহসাপি দিয়াপিি োম দিপড়পে ৮ েিশমক ৮৭ িতাাংি। এশেপক েি তপৈি
শেপৈ মাে েয়টর্ দকাম্পাশৈি েি তৈ ঘপর্পে। অর্াৎ
চ েি তৈ হওয়া দকাম্পাশৈি ১০টর্
দকাম্পাশৈও খপুঁ জ াওয়া যায়শৈ। েি কমা েয়টর্ দকাম্পাশৈ হপো : শিআইএফশস, এজক্সম
িযাাংক ১ম শমউর্ুয়াে ফান্ড, দিল্টা স্পস্পশৈাং, ইন্টািৈযািৈাে শেজজাং, ফশৈক্স ফাইৈযাি
শমউর্ুয়াে ফান্ড ও ফাস ফাইৈযাি।
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ৈতু ৈ সাশকচপর্ি শিষপয় িাাংোপেি শসউশকউশিটর্জ এযান্ড এক্সপর্ে কশমিপৈি (শিএসইশস)
শৈিাহী
চ
শির্ােক ও মখ াে দমাোঃ সাইফি িহমাৈ িপেৈ, দিষ াুঁর্ কাযশেিপসি
চ
দলাজজাং
প্রাইপসি েড় োম অৈযায়ী দিয়াপিি ওপ শৈাং মূেয শৈধািে
চ
কিা হপয়পে। এই োম দর্পক
আপেি শৈয়ম অৈযায়ী দিয়াপিি সপিাচ্চ
চ োম িাড়পত ািপি। দসই শৈয়ম অৈযায়ী দিয়াপিি
োম িাড়পে। এখাপৈ দকাৈ সমসযা দৈই।
অ িশেপক র্ট্টগ্রাম স্টক এক্সপর্পেি (শসএসই) সাশিক
চ মূেয সূর্ক শসএএসশ আই আপেি
শেপৈি তু েৈায় ১৭০ পয়ন্ট কপমপে। দেৈপেৈ হপয়পে এক দকাটর্ সাত োখ র্াকা। দেৈপেৈ
অাংি দৈয়া ৮৫টর্ প্রশতষ্ঠাপৈি মপধয ১৪টর্ি োম দিপড়পে। কপমপে ৬২টর্ি। আি ৯টর্ি োম
অ শিিশতচত িপয়পে।
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Daily Janakantha
20 March 2020

বাতিে হকব তসএসইে সোকেে থেনকেন
প্রকাশিত : ২০ মার্চ ২০২০
অর্নৈশতক
চ
শিপ ার্চ াি ॥ িাাংোপেি শসশকউশিটর্জ এযান্ড এক্সপর্ে কশমিপৈি (শিএসইশস) এক
ৈতু ৈ শৈপেচিৈা অৈযায়ী িৃহস্পশতিাি দর্পক দয দকাৈ দকাম্পাশৈি দিয়াি দেৈপেৈ শুরু হয়
সিপিষ
চ
৫ কাযশেিপসি
চ
ওপয়পর্ি েড় দলাজজাং েি শেপয়। আি ওই েপিি শৈপর্ দিয়াপিি োম
ৈামপত ািপি ৈা। তপি এই আইৈ প্রেয়পৈি আপেই র্ট্টগ্রাম স্টক এক্সপর্পে (শসএসই)
অশধকাাংি দকাম্পাশৈি দেৈপেৈ শুরু কিায় ৈতু ৈ শৈপেচিৈাি িযতযয় ঘপর্পে। দয কািপে
ওইসি দিয়াি দেৈপেৈ িাশতে কিাি শসদ্ধান্ত শৈপয়পে শসএসই।
জাৈা দেপে, শসএসইপত িৃহস্পশতিাপি ৮৫ দকাম্পাশৈি দিয়াি ও ইউশৈর্ দেৈপেৈ হপয়পে। এি
মপধয ১৪ দকাম্পাশৈি দেৈপেৈ হপয়পে শিএসইশসি শৈপেচিৈাি আপোপক। িাশক ৭১ দকাম্পাশৈি
দেৈপেপৈ শিএসইশসি শৈপেচিৈাি িযতযয় ঘপর্পে। যাপত ওই ৭১ দকাম্পাশৈি দেৈপেৈ িাশতে
কিাি শসদ্ধান্ত শৈপয়পে শসএসই।
এশেপক শিএসইশসি শৈপেচিৈাি িযতযপয় ৭১ দকাম্পাশৈি কািপে শসএসইি সূর্পক িড় তৈ
হপয়পে। দসর্াও সাংপিাধৈ কিাি শসদ্ধান্ত শৈপয়পে শসএসই কতৃ চ ি। শসএসইি িযিিা ৈা
শির্ােক মামৈ উি িিীে িপেৈ, কশমিপৈি শৈপেচিৈা াওয়াি আপেই ে ি ১র্ায়
শসএসইপত দেৈপেৈ শুরু হপয় যায়। পি শৈপেচ িৈা াওয়াি সপঙ্গ সপঙ্গ দেৈপেৈ িন্ধ কিাি
িযিিা কশি। এখৈ ওই দেৈপেপৈ দযসি দকাম্পাশৈি দিপে শিএসইশসি শৈপেচিৈাি িযতযয়
ঘপর্পে, দসগুপো িাশতে কিা হপি।
শিএসইশসি শৈপেচিৈায় িো হপয়পে, িৃহস্পশতিাি দর্পক দযপকাৈ দকাম্পাশৈি দিয়াি দেৈপেৈ
শুরু হপি সিপিষ
চ
৫ কাযশেিপসি
চ
ওপয়পর্ি েড় দলাজজাং েি শেপয়। আি ওই েপিি শৈপর্
দিয়াপিি োম ৈামপত ািপি ৈা। তপি োম িাড়াি সীমা অ শিিশতচত র্াকপি।
শিএসইশসি শৈপেচিৈা অৈযায়ী, গ্রামীেপফাপৈি িধিাি দেৈপেৈ দিপষ দিয়াি েি োুঁড়ায়
২১৯.০০ র্াকায়। তপি সিপিষ
চ
৫ কাযশেিপস
চ
দকাম্পাশৈটর্ি দিয়াপিি ওপয়পর্ি েড় দলাজজাং
েি োুঁড়ায় ২৩৫.৫০ র্াকায়। এ শহসাপি দিয়ািটর্ দেৈপেৈ শুরু হয় ২৩৫.৫০ র্াকায়। শকন্তু
শিএসইি কাশিেশি কািপে দযপকাৈ দকাম্পাশৈি দিয়াি েপি উত্থাৈ- তপৈি সীমা টঠক কপি
শেপত হয়। তাই গ্রামীেপফাপৈি দিয়াপি কম পি ০.১ িতাাংি তপৈি সীমা শেপত হপি। ফপে
দিয়ািটর্ ২৩৫.৫০ র্াকায় দেৈপেৈ হওয়াি সপযাে র্াকপি। একইসপঙ্গ দিয়ািটর্ি েি
আোমীপত ২৩৫.৫০ র্াকাি শৈপর্ ৈামপত ািপি ৈা। তপি আপেি সাশকচর্ দব্রকাি অৈযায়ী
েি িাড়পত ািপি।
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Daily Kaler Kantho
20 March 2020
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Daily Ittefaq
21 March 2020
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Daily Ittefaq
20 March 2020
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Daily Share Biz
22 March 2020
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Daily Share Biz
21 March 2020
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Daily Share Biz
21 March 2020
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Daily Share Biz
21 March 2020
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Daily Share Biz
20 March 2020
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Daily Share Biz
20 March 2020
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Daily Jai Jai Din
22 March 2020
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Daily Bhorer Kagoj
22 March 2020
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Daily Bhorer Kagoj
21 March 2020
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Daily Bhorer Kagoj
21 March 2020
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Daily Bhorer Kagoj
20 March 2020
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Daily Bhorer Kagoj
20 March 2020
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Desh Rupantor
22 March 2020
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Desh Rupantor
20 March 2020
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Bangladesher Khabor
20 March 2020
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Amar Sangbad
22 March 2020
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সাতেটর্ থেোে সীমা েমকে


আ পির্ সময় : িৃহস্পশতিাি, ১৯ মার্চ, ২০২০

দেপিি েই স্টক এক্সপর্পেই তাশেকাভুক্ত দকাম্পাশৈি দিয়াি ও শমউর্ুয়াে ফাপন্ডি ইউশৈপর্ি
সাশকচর্ দব্রকাি িা মূেয শিিতচপৈি সপিাচ্চ
চ সীমা কমপে। তপি শুধ মূেয হ্রাপসি দিপে এই
সীমা কমাপৈা হপে। মূেয িৃজদ্ধি দিপে আপেি সীমাই র্াকপে।
কপিাৈাভাইিাপসি কািপে শিশৈপয়াকািীপেি মপধয প্রিে আতে েশড়পয় ড়ায় সামশয়কভাপি
এই িযিিা দৈওয়া হপে। ঢাকা স্টক এক্সপর্ে (শিএসই) ও র্ট্টগ্রাম স্টক এক্সপর্ে (শসএসই)
সূপে এই তর্য জাৈা দেপে।
শিএসইি একটর্ সূে জাৈায়, শিএসইি সূর্ক কমাি দিপে সূর্ক সপিাচ্চ
চ ৩ িতাাংি ৈামপত
ািপি। ৩ িতাাংপিি দিশি সূর্ক পড় দেপে মাপকচর্ স্বয়াংজক্রয়ভাপি িন্ধ হপয় যাপি। তপি
সূর্ক িৃজদ্ধি দিপে ূপিিচ ৈযায় দকাৈ সীমা র্াকপি ৈা।
অৈযশেপক, দয দকাৈ দকাম্পাশৈি দিয়াি েি উঠা-ৈামাি দিপে
িেিৎ র্াকপে।
দিয়ািিাতচা / আশৈস
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সাতেটর্কেোকেে সীমা েমকে
পুঁজজবাজাকে
। ১৯ মার্চ, ২০২০ ১১:১৮

ূিাহ্ণ
চ

দেপিি েই স্টক এক্সপর্পেই তাশেকাভুক্ত দকাম্পাশৈি দিয়াি ও শমউর্ুয়াে ফাপন্ডি ইউশৈপর্ি
সাশকচর্পব্রকাি িা মূেয শিিতচপৈি সপিাচ্চ
চ সীমা কমপে। তপি শুধ মূেয হ্রাপসি দিপে এই
সীমা কমাপৈা হপে। মূেয িৃজদ্ধি দিপে আপেি সীমাই র্াকপে।
কপিাৈাভাইিাপসি কািপে শিশৈপয়াকািীপেি মপধয প্রিে আতে েশড়পয়
এই িযিিা দৈওয়া হপে।

ড়ায় সামশয়কভাপি

ঢাকা স্টক এক্সপর্ে (শিএসই) ও র্ট্টগ্রাম স্টক এক্সপর্ে (শসএসই) সূপে এই তর্য জাৈা দেপে।
িধিাি িাত দর্পকই েই স্টক এক্সপর্পেি দর্কশৈকযাে টর্ম শিষয়টর্ শৈপয় কাজ কিপে। আি এ
কািপে শৈধাশিত
চ
সময় সকাে সাপড় ১০র্ায় দকাপৈা স্টক এক্সপর্পে দেৈপেৈ শুরু হয়শৈ।
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পুঁজজবাজাকেে সূচকে আসকে সাতেটর্ থেোে
সাৈ শিশি দিস্ক || প্রকাি: ২০২০-০৩-১৯ ১০:৫০:০৭ || আ পির্: ২০২০-০৩-১৯ ১০:৫০:০৭

দেপিি প্রধাৈ জুঁ জিাজাি ঢাকা স্টক এক্সপর্ে (শিএসই) সাশকচর্ দব্রকাি আসপে। জুঁ জিাজাি
শৈয়ন্ত্রক সাংিা িাাংোপেি শসশকউশিটর্জ অযান্ড কশমিৈ (শিএসইশস) শেকশৈপেচিৈা শৈপয় কাজ
কিপে শিএসই। ফপে দেৈপেপৈি সময় শ শেপয়পে। সকাে সাপড় ১০র্াি শিিপতচ দিো সাপড়
১১র্ায় শুরু হপি। ঢাকা স্টক এক্সপর্ে (শিএসই) সূপে এ তর্য জাৈা দেপে।
শিএসইি শির্ােক শমৈহাজ মান্নাৈ ইমৈ িপেৈ, িাাংোপেি শসশকউশিটর্জ অযান্ড কশমিৈ
(শিএসইশস) সূর্পকি উ ি সাশকচর্ দব্রকাি আপিা শৈপয় শকেু শেকশৈপেচিৈা শেপয়পে। যা শৈপয়
শিএসইি মযাপৈজপমন্ট কাজ কিপে। দয কািপৈ আজ দেৈপেৈ শুরু হপি ১ ঘন্টা পি।
জাৈা দেপে, ৈতু ৈ সময় অৈযায়ী শুরুপত এিাং দিপষ একঘণ্টা কপি দেৈপেপৈি সময়
কমাপৈা হপয়পে। অর্াৎ
চ সকাে সাপড় ১০র্াি শিিপতচ দিো ১১র্ায় দেৈপেৈ শুরু হপি। আি
শিকাে আড়াইর্াি শিিপতচ ে ি দেড়র্ায় দেৈপেৈ দিষ হপি।
এি আপে িধিাি (১৮ মার্চ) শিএসই ও শসএসই ষেচ বিঠক কপি দেৈপেপৈি সময় একঘণ্টা
কশমপয়শেে। বিঠক দিপষ জাৈাপৈা হপয়শেে িৃহস্পশতিাি দর্পক দেৈপেৈ শিকাে আড়াইর্াি
শিিপতচ ে ি দেড়র্ায় দিষ হপি।
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পুঁজজবাজাকেে সূচকে আসকে সাতেটর্
থেোে
মার্চ ১৯, ২০২০35
Share1

তনজস্ব প্রতিকবেে : জুঁ জিাজাপি আসপে সাশকচর্ দব্রকাি। এ শিষপয় জুঁ জিাজাি শৈয়ন্ত্রক
সাংিা িাাংোপেি শসশকউশিটর্জ অযান্ড কশমিপৈি (শিএসইশস) শেকশৈপেচ িৈা শৈপয় কাজ কিপে
শিএসই। ফপে আজ ১৯ মার্চ দেৈপেপৈি সময় সকাে সাপড় ১০র্াি শিিপতচ দিো সাপড়
১১র্ায় কিা হপয়পে। ঢাকা স্টক এক্সপর্ে (শিএসই) সূপে এ তর্য জাৈা দেপে।
এ প্রসপঙ্গ শিএসইি শির্ােক শমৈহাজ মান্নাৈ ইমৈ েে মাধযমপক জাৈাৈ, িাাংোপেি
শসশকউশিটর্জ অযান্ড কশমিৈ (শিএসইশস) সূর্পকি উ ি সাশকচর্ দব্রকাি আপিা শৈপয় শকেু
শেকশৈপেচিৈা শেপয়পে। যা শৈপয় শিএসইি মযাপৈজপমন্ট কাজ কিপে। দয কািপৈ আজ
দেৈপেৈ শুরু হপি ১ ঘন্টা পি।
জাৈা দেপে, ৈতু ৈ সময় অৈযায়ী শুরুপত এিাং দিপষ একঘণ্টা কপি দেৈপেপৈি সময়
কমাপৈা হপয়পে। অর্াৎ
চ সকাে সাপড় ১০র্াি শিিপতচ দিো ১১র্ায় দেৈপেৈ শুরু হপি। আি
শিকাে আড়াইর্াি শিিপতচ ে ি দেড়র্ায় দেৈপেৈ দিষ হপি।
এি আপে িধিাি (১৮ মার্চ) শিএসই ও শসএসই ষেচ বিঠক কপি দেৈপেপৈি সময় একঘণ্টা
কশমপয়শেে। বিঠক দিপষ জাৈাপৈা হপয়শেে িৃহস্পশতিাি দর্পক দেৈপেৈ শিকাে আড়াইর্াি
শিিপতচ ে ি দেড়র্ায় দিষ হপি।
কপ াপির্
চ
সাংিাে/টর্শি
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ৈতু ৈ সাশকচর্ দব্রকাি আপিা

তবতনকয়াগোেীকেে স্বাকে তবএসইতস
ট
সঠিে
তসদ্ধান্ত তনকয়কে

তবজকনস আওয়াে প্রতিকবেে : কপিাৈাভাইিাস আতপে শেপিহািা শিশৈপয়ােকািীপেি
মপধয স্বজস্ত শফশিপয় আৈপত িাাংোপেি শসশকউশিটর্জ অযান্ড এক্সপর্ে কশমিপৈি (শিএসইশস)
ৈতু ৈ সাশকচর্ দব্রকাি শৈপেচিৈাটর্ যপো পযাশে হপয়পে। যা িতচমাৈ িাজাি শিশিশতপত েিকাি
শেে। এই শৈপেচিৈাি ফপে শিশৈপয়ােকািীপেি মপধয আিা শফপি এপসপে িপে মপৈ কিপেৈ
িাজাি সাংশিষ্টিা।
িাজাি শিপিষকপেি মপত, কপিাৈাভাইিাপসি কািপৈ শিশৈপয়ােকািীিা আতজেত হপয় াশৈি
োপম দিয়াি শিজক্র কপি শেজেে। যা দিয়ািিাজািপক ভয়ািহ মন্দাি শেপক শৈপয় যাজেে। এই
সমসযা কাটর্পয় তু েপত ৈতু ৈ সাশকচর্ দব্রকাি আপিাপ ি মাধযপম সটঠক শসদ্ধান্ত দৈওয়া
হপয়পে। এখৈ শিশৈপয়ােকািীপেি দিয়াি শিজক্রি তাড়াহুড়া র্াকপি ৈা। এি ফপে দির্া-দকৈা
কম হপেও ভাপো িপে মপৈ কিপেৈ তািা।
েত ১৮ মার্চ দিয়ািিাজাপিি িতচমাৈ শিশিশত শৈপয় প্রধাৈমন্ত্রী দিখ হাশসৈাি সপঙ্গ সািাত
কপিৈ অর্মন্ত্রী
চ
আ হ ম মস্তফা কামাে ও শিএসইশসি দর্য়ািমযাৈ অধযা ক ি. এম খায়রুে
দহাপসৈ। ওইসময় সিকাপিি উচ্চ যাপয়ি
চ
দৈতৃিৃন্দ উ শিত শেপেৈ। সািাপত প্রধাৈমন্ত্রী
দিখ হাশসৈাি শৈপেচিৈায় দিয়াি ও ইউশৈপর্ি েি তপৈি সিশৈম্ন
চ
সীমা দিপধ দেওয়াি
শসদ্ধান্ত দৈওয়া হয়। এি পিই েত ১৯ মার্চ শিএসইশস এ সাংশিষ্ট একটর্ শৈপেচিৈা জাশি কপি।
প্রধাৈমন্ত্রীি শৈপেচিক্রপম শিএসইশসি সাকে
চ াপি িো হয়, ১৯ মার্চ দর্পক দযপকাৈ দকাম্পাশৈি
দিয়াি দেৈপেৈ শুরু হপি সিপিষ
চ
৫ কাযশেিপসি
চ
েড় দলাজজাং েি শেপয়। আি ওই েপিি
শৈপর্ দিয়াপিি োম ৈামপত ািপি ৈা। তপি োম িাড়াি সীমাি ূপিিচ শৈপেচিৈা অ শিিশতচত
র্াকপি। প্রধাৈমন্ত্রীি এমৈ শসদ্ধাপন্ত শিশৈপয়ােকািীপেি ৈতু ৈ কপি র্াকা হািাপৈাি সপযাে

54

News Clippings
দৈই। িিাং ওই শৈপেচিৈা দেওয়াি শেৈই (১৯ মার্চ) শিশৈপয়ােকািীিা শফপি দ পয়পে ২৩ হাজাি
৩৫০ দকাটর্ ৯২ োখ ৮৮ হাজাি দকাটর্ র্াকা িা ৮.১৩ িতাাংি।
এ শিষপয় সাপিক তত্ত্বািধায়ক সিকাপিি উ পেষ্টা ও শিএসইশসি সাপিক দর্য়ািমযাৈ ি. এশি
শমজচা আজজজে ইসোম শিজপৈস আওয়ািপক িপেৈ, কপিাৈাভাইিাপসি কািপৈ
শিশৈপয়ােকািীিা অশতমাোয় আতজেত ও িজেত হপয় কম োপম দিয়াি শিজক্র কপি শেজেে।
এমৈ শিশিশতপত সাশকচর্ দব্রকাি শৈপয় ৈতু ু্ৈ শৈপেচিৈাটর্ শেপয় কশমিৈ টঠকই কপিপে। এখৈ
সিশৈম্ন
চ
েি টঠক কপি দেওয়ায় শিশৈপয়ােকািীপেি দিয়াি শিজক্রি তাড়াহুড়া র্াকপি ৈা। কািৈ
এখৈ দিয়াি েি একটর্ শৈশেচষ্ট সীমাি শৈপর্ ৈামপি ৈা। কাপজই শিএসইশসি ৈতু ৈ শসদ্ধান্তটর্
টঠক আপে িপেই মপৈ কশি।
কপিাৈাভাইিাস আতপে েত ৮ মার্চ দর্পক দেপিি দিয়ািিাজাপি িড় তৈ হয়। যাপত ৮
কাযশেিপস
চ
(৯-১৮ মার্চ) ঢাকা স্টক এক্সপর্পেি (শিএসই) প্রধাৈ মূেযসূর্ক শিএসইএক্স কপম
৭৮১ পয়ন্ট িা ১৮ িতাাংি। এিমপধয আপেি শেৈ শিকাপে দেপি কপিাৈাভাইিাপস আক্রান্ত
দিাশেি খিি প্রকাপিি ি ৯ মার্চ দিকিচ ২৭৯ পয়ন্ট িা ৬.৫২ িতাাংি পড়শেে। যা
দিয়ািিাজাি সাংশিষ্টপেিপক ভাশিপয় দতাপে। এই শিশিশত উপতািপৈ েত ১৮ মার্চ শিএসইশসি
দর্য়ািমযাৈ প্রধাৈমন্ত্রীি সপঙ্গ সািাত কপিৈ। এি পিই জাশি কিা হয় সাশকচর্ দব্রকাপিি ৈতু ৈ
শৈপেচিৈাটর্। শকন্তু এই শৈপেচিৈা শৈপয়ও সমাপোর্ৈা কিপত হপি তাই েপয়কজৈ সমাপোর্ৈা
কিপেৈ। যশেও তািা দিয়ািিাজাপিি মন্দািিা েূিীকিপৈ দকাৈ সমাধাপৈি িাস্তা দেখাপেৈ
ৈা।
ঢাকা স্টক এক্সপর্পেি (শিএসই) শির্ােক িাশকে শিজভী শিজপৈস আওয়ািপক িপেৈ,
শিএসইশসি সাশকচর্ দব্রকাি শৈপয় ৈতু ৈ শৈপেচিৈাটর্ ভাপো হপয়পে। শিশৈপয়ােকািীিা দযভাপি
াশৈি োপম দিয়াি শিজক্র কিশেে, তা এই শৈপেচিৈাি মাধযপম র্ামাপৈা দেপে। এি ফপে দির্াদকৈা কম হপেও ভাপো। কপিাৈাভাইিাপস দয অস্বাভাশিক অিিা বতিী হপয় শেপয়শেে, তা
এখৈ ৈতু ৈ সাশকচর্ দব্রকাি আপিাপ ি কািপৈ িন্ধ হপয় দেে। এখৈ সময় িেপি সামপৈ শক
কিপত হপি।
িতচমাৈ দ িা পর্ সাশকচর্ দব্রকাপিি শৈপেচিৈা টঠক আপে জাশৈপয় িাাংোপেি মাপর্চন্ট
িযাাংকাস এপসাশসপয়িপৈি
চ
(শিএমশিএ) সভা শত োপয়েি িহমাৈ শিজপৈস আওয়ািপক িপেৈ,
শিশৈপয়ােকািীপেি আর্িৈ খি দিশি সাংপিেৈিীে ও যজক্তহীৈ হওয়ায় শৈপেচ িৈাটর্ েিকাি
শেে। শিশৈপয়ােকািীপেি মপধয দয অশৈিয়তা কাজ কিশেে, তা এই শৈপেচিৈা ৈা শেপয়
দঠকাপৈা দযপতা ৈা। এোড়া িাজাপিি তৈ দয আতে বতিী কিশেে, শিএসইশসি শৈপেচিৈায়
অন্তি দসর্া িন্ধ হে। এর্া খিই েিকাি শেে।র্ট্টগ্রাম স্টক এক্সপর্পেি (শসএসই) িযিিা ৈা
শির্ােক মামৈ উি িিীে শিজপৈস আওয়ািপক িপেৈ, েি তপৈি একটর্ সিশৈম্ন
চ
সীমা
শৈপয় সাশকচর্ দব্রকাি আপিাপ ি মাধযপম খি ভাপো শসদ্ধান্ত দৈওয়া হপয়পে। এই সাশকচর্
দব্রকাপিি কািপৈ িাজাি ভাপো হপি িপে আিা প্রকাি কপিৈ শতশৈ। এপত দিয়ািিাজাি
সাংশিষ্ট সিাই ভাপো র্াকপি।শতশৈ িপেৈ, শিশৈপয়ােকািীিা অপৈক আতজেত হপয় শিজক্রি র্া
িাশড়পয় শেপয়শেে। এপত মূেযসূর্ক কপম যাজেে। শকন্তু দিয়ািিাজাি শিশৈপয়াপেি জায়ো এিাং
শৈয়শমত শিজক্রি জৈয ৈা। তপি আিাি কর্া হপো ৈতু ৈ সাশকচর্ দব্রকাি আপিাপ ি মাধযপম
শিশৈপয়ােকািীপেি আতে েূি হপয়পে।
শিজপৈস আওয়াি/২২ মার্চ, ২০২০/আিএ
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দিয়ািিাজািশৈউজ
এে সকোকগই তবতনকয়াগোেীকেে
বাজজমাি! সূচে বাড়ে ৩৭১ পকয়ন্ট
প্রকাি সময়:19-03-2020, 2:50 pm |

দিয়ািিাজাি শিপ ার্চ : এক সপযাপেই দিয়াি েি
আকাির্ুম্বী হপয় দেপে। েত ৫ কাযশেিপসি
চ
দলাজজাং েড় মূেয ওপ ৈ প্রাইস শহপসপি শৈধািে,
চ
এই মূেযই দলাি এিাং সাশকচর্ দব্রকাপিি সিশৈম্ন
চ
শহপসপি শিপিশর্ত হওয়ায় আজ সপ্তাপহি দিষ
কাযশেিপস
চ
মাে আধা ঘন্টাি দেৈপেপৈই সূর্ক দিপড়পে ৩৭১ পয়ন্ট।
সপ্তাপহি দিষ কাযশেিপস
চ
ঢাকা স্টক এক্সপর্পে (শিএসই) সূর্পকি িড় উত্থাপৈ দেৈপেৈ দিষ
হপয়পে। আজ দেৈপেপৈি শুরু দর্পকই ক্রয় দপ্রসাপি র্াৈা িাড়পত র্াপক সূর্ক। এিই
ধািািাশহকতায় র্াৈা ৪ কাযশেিপস
চ
তপৈি ি উত্থাপৈ শফপিপে িাজাি। িৃহস্পশতিাি
দেৈপেৈ দিপষ সূর্পকি ািা াশি দিপড়পে দকাম্পাশৈি দিয়াি েি।
আজ শেৈ দিপষ শিএসইি ব্রি ইৈপিক্স আপেি শেপৈি দর্পয় ৩৭১ পয়ন্ট দিপড় অিিাৈ
কিপে ৩৯৭৪ পয়পন্ট। আি শিএসই িশিয়াহ সূর্ক ৮৪ পয়ন্ট দিপড় অিিাৈ কিপে ৯১৯
পয়পন্ট এিাং শিএসই ৩০ সূর্ক ১২২ পয়ন্ট দিপড় অিিাৈ কিপে ১৩২৫ পয়পন্ট। শেৈভি
দেৈপেৈ হওয়া ৩৪২টর্ দকাম্পাশৈ ও শমউর্ুযয়াে ফাপন্ডি মপধয েি দিপড়পে ১৪১টর্ি, কপমপে
৪৯টর্ি এিাং অ শিিশতচত িপয়পে ১৫২টর্ি। আি শেৈ দিপষ দেৈপেৈ হপয়পে ৪৯ দকাটর্ ১২
োখ ১৬ হাজাি র্াকা। এি আপেি কাযশেিস
চ
শেৈ দিপষ শিএসইি ব্রি ইৈপিক্স ১৬৮ পয়ন্ট
কপম অিিাৈ কপি ৩৬০৩ পয়পন্ট। আি শিএসই িশিয়াহ সূর্ক ৩৯ পয়ন্ট কপম অিিাৈ
কপি ৮৩৪ পয়পন্ট এিাং শিএসই ৩০ সূর্ক ৬১ পয়ন্ট কপম অিিাৈ কপি ১২০৩ য়পন্ট।
আি ওইশেৈ দেৈপেৈ হপয়শেে ৪২৯ দকাটর্ ৩ োখ ৪০ হাজাি র্াকা। এশেপক শেৈ দিপষ
র্ট্টগ্রাম স্টক এক্সপর্পে (শসএসই) সাধািে মূেয সূর্ক শসএসইএক্স ১০৫ পয়ন্ট কপম অিিাৈ
কিপে ৬ হাজাি ৬৪১ পয়পন্ট। শেৈভি দেৈপেৈ হওয়া ৮৫টর্ দকাম্পাশৈি ও শমউর্ুযয়াে
ফাপন্ডি মপধয েি দিপড়পে ১৪টর্ি, কপমপে ৬২টর্ি এিাং অ শিিশতচত িপয়পে ৯টর্ি। আি শেৈ
দিপষ দেৈপেৈ হপয়পে ১ দকাটর্ ৭ োখ ৪৭ হাজাি র্াকা।
দিয়ািিাজািশৈউজ/ম
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Trading on the bourses delayed


Niaz Mahmud
Published at 01:16 pm March 19th, 2020

File photo: A dejected stock investor looks at share prices on screen as DSE Mehedi
Hasan/Dhaka Tribune

The bourses are working to set circuit breaker on index in line
with securities regulator’s instruction
Bangladesh's bourses trading has started at 2pm on Thursday amid free -fall
triggered by coronavirus concerns.
The regular trading hours started from 10:30am and continued till 2:30pm.
The bourses are working to set circuit breaker on index in line with securities
regulator’s instruction. So, it will take some time, said an official.
Under the new emergency circuit breaker system, price of no securities will be
allowed to hit below its last five days' average.
The officials, however, hoped that the new circuit breaker system should work
in the case of extreme fall.
Following the free-fall of stocks prices, Dhaka Stock Exchange (DSE) and the
Chittagong Stock Exchange (CSE) have decided to cut trading time by one
hour effective from Thursday.
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Market to open with new circuit breaker
The market witnessed three negative sessions and one positive session during the week

Photo: TBS/Rehman Asad
The stock market extended its losses last week but thanks to regulator intervention,
indices recovered abruptly on Thursday amid new circuit breakers.
The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) introduced a new
circuit breaker rule and set a floor price for every stock to keep the market
buoyant.
The new emergency circuit breaker rule was set so that the prices of securities do
not go below their average prices from the previous five sessions – from March 19.
The benchmark index of the Dhaka Stock Exchange, DSEX, gained more than 10
percent during the last trading session, which was only 30 minutes long.
The DSEX dropped 155 points – or 3.8 percent – during the week to close at
3,975.
CASPI, the benchmark index of the Chittagong Stock Exchange, plunged a
staggering 1,680 points – or 13.3 percent – over the week to close at 10,963.
According to the Weekly Market Review of UCB Capital Management Ltd,
investors displayed a frenzied selling attitude after Covid-19 was declared a
pandemic in the country.
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The market witnessed three negative sessions and one positive session during the
week.
On March 15, the market faced a negative session because of coronavirus fears
among investors, as global stocks took a nosedive because of the pandemic. Covid19 has also affected remittance flows, one of Bangladesh's important economic
indicators.
The market extended its losses for the rest of the sessions during the week over
virus fears. On March 18, the main index jumped over 106 points – within five
minutes of trading – on the news of banks' investment in the market. However,
they could not keep up the pace as investors kept selling shares to avoid losses –
fearing the likelihood of an economic lockdown, stated the market review of EBL
Securities Ltd.
However, on March 19, the last trading session of the week, indices recovered
because of the securities regulator's new circuit breaker rule.
Trading remained low during the week, and the average turnover stood at Tk314.6
crore – down 25 percent from the previous week's Tk417.7 crore.
In weekly average turnover distribution, the pharmaceuticals sector contributed the
highest – 19.6 percent – to turnover, followed by engineering which added 11.2
percent and textiles which added nine percent.
All the sectors posted weekly losses except for tanneries which exhibited price
appreciation of 0.5 percent. The food sector exhibited the highest price correction
of seven percent during the week.
Among large-cap sectors: financial institutions lost 6.5 percent, telecoms lost 5.1
percent, pharmaceuticals gave up 3.9 percent, and banks slid 2.9 percent on the
weekly sector return board.
Square Pharmaceuticals Ltd was the most-traded stock of the week with a closing
price of Tk170.4 per share. Its weekly turnover was Tk63.3 crore, according to the
DSE website.
Khan Brothers PP Woven Bag Industries Ltd topped the weekly gainers' table by
gaining 7.9 percent, closing at Tk6.8 per share. Bangladesh Industrial Fin Co Ltd,
on the other hand, was the week's worst loser as it dropped 28.6 percent and closed
at Tk2 per share.
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‘Govt may consider suspending stock
trading due to pandemic’
CPD Research Director Dr Moazzem said the government’s measures would not help
ultimately until transparency is ensured in IPO practices and investment accounts, and
financial statements are audited properly

File Photo: Rehman Asad/TBS
Amid growing concerns over the novel coronavirus pandemic in Bangladesh, the
government may consider suspension of trading in stock exchanges, private
economic think tank Centre for Policy Dialogue (CPD) has opined.
In a virtual media briefing yesterday, the local organisation said the two stock
markets – Dhaka and Chattogram – may be shut down temporarily if bank
investment and other measures taken up by the authorities to restrict downward
price movement do not work.
The stock market in Bangladesh was falling before the coronavirus pandemic, and
it fell too sharply in March when the Covid-19 cases were detected in the country.
The pandemic has already pushed the global economy to a risk of recession which
might disrupt Bangladesh's exports and imports, alongside a slowdown in local
economic activities.
To help the market, the central bank last month prescribed commercial banks to
invest in stocks for a five-year concessional scheme, and the banks last week
declared to opt in gradually.
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But as the declaration and their concrete efforts could not stop the decline in stock
indices, the securities regulator – Bangladesh Securities and Exchange
Commission – set a floor on prices of individual scrips.
Following the restriction on the downward price movement, indices at Dhaka
Stock Exchange (DSE) gained over 10 percent within half an hour of the
Thursday's trading session.
Prior to that, the indices had fallen around 20 percent since the beginning of
March.
But less than one-sixth of scrips managed to retain buyers up to the last moments
on Thursday at the forcefully pushed-up prices and increased scepticism about
recovery and even consolidating the present price-level.
CPD Research Director Dr Khondaker Golam Moazzem told journalists that the
government and the regulator may think about shutting trading in the stock
exchanges if these measures do not work.
The organisation has long been saying that the capital market in Bangladesh has
weaknesses in governance and management and that it cannot help investors
sustainably unless those issues are fixed.
Dr Moazzem said the government's measures and restriction on prices would not
help ultimately until transparency is ensured in initial public offerings practices
and investment accounts, and financial statements are audited properly.
He also underscored the need for improvement of market-related institutions such
as the regulator, exchanges, auditors and institutional investors.
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