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সূচকের উর্মুধ খী র্ারায় শেষ হক া প্রথম দিকের
শ েকিে
দীর্ বিরবির
ঘ
পর পজুঁ িিািাররর নিু ন যাত্রার শুরুটি বিশ ভালই হরেরে। প্রথম বদরন বদরশর
দই স্টক এক্সরেরেই মূলযসূেরকর উর্মঘ খী র্ারাে বশষ হরেরে বলনরদন। আর এর মর্য বদরে
রুদ্ধশ্বাস অিস্থা বথরক মজি বমরলরে আিজিি বিবনরোগকারীরদর। িািারর একিু স্বজির
বহরমল হাওো িরে বগরে। িরি িািাররর এই বেত্র যিিা না স্বাভাবিক, িাররেরে বিবশ বেল
কৃজত্রমিাে পূর্।ঘ কারর্ বলার প্রাইরসর কাররর্ বশোররর দাম কমরি পাররবন িরল সূেরক িার
বনবিিােক প্রভাি পরেবন। বকন্তু অল্প হরলও বয করেকটি বকাম্পাবনর বশোররর দাম বিরেরে
িার প্রভারি বিরেরে সূেকও।
কররানাভাইরাস বমাকারিলাে সরকাররর বর্াবষি সার্ারর্ েুটি বশরষ ৬৬ বদন পর আি
বরািিার (৩১ বম) পজুঁ িিািারর বের বলনরদন শুরু হরেরে। এই সমরে বদরশ ও আন্তিঘাবিক
অঙ্গরন িরে বগরে নরভল কররানাভাইরারসর (বকাবভড-১৯) িীব্র ঝে। অথনীবিরি
ঘ
র্রি বগরে
নানা উলিপালি। পজুঁ িিািারও িীব্র দর পিরনর বভির বদরে বগরে। িাই বদরশর
বিবনরোগকারীরদর মরর্যও িািাররর সম্ভািয র্ারা বনরে বেল প্রিল আিি। িরি প্রথম বদরন
অন্তি এই আিি বকেুিা হরলও বকরিরে।
আি ঢাকা স্টক এক্সরেরে (বডএসই) প্রর্ান মূলযসূেক বডএসইএক্স ৫২ দশবমক ১৫ পরেন্ট িা
১ দশবমক ৩০ শিাাংশ বিরেরে। বদন বশরষ সূেকটির অিস্থান দাুঁবেরেরে ৪ হািার ৬০
দশবমক ৪৪ পরেন্ট। এবদন বডএসই শবরোহ সূেক ৩১ পরেন্ট বিরে ৯৫২ পরেরন্ট এিাং
বডএসই–৩০ সূেক ৩৪ পরেন্ট বিরে ১ হািার ৩৬৫ পরেরন্ট উন্নীি হে। বদনভর বলনরদন
হওো ৩৩২টি বকাম্পাবন ও বমউেুযোল োরের মরর্য দর বিরেরে ৬০টির, দর করমরে
৬৮টির এিাং দর পবরিিীি ররেরে ১৯৫টির। বডএসইরি ১৪৩ বকাটি ২৯ লাখ িাকার বশোর
ও ইউবনরির বলনরদন হরেরে। যা আরগর বদন বথরক ২০৪ বকাটি ৮৪ লাখ িাকা কম। আরগর
বদন বলনরদন হরেবেল ৩৪৮ বকাটি ১৩ লাখ িাকার।
আি েট্টগ্রাম স্টক এক্সরেরের (বসএসই) সি সূেক বিরেরে। সাবিক
ঘ সূেক বসএএসবপআই
১৪১ পরেন্ট বিরে দাুঁবেরেরে ১১ হািার ৪৬৯ পরেরন্ট উন্নীি হরেরে।
বসএসইরি ১০৯টি প্রবিষ্ঠারনর বশোর বলনরদন হরেরে। িার মরর্য ৩১টির দর বিরেরে,
করমরে ২৪টির আর ৫৪টির দর অপবরিবিঘি ররেরে।
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পুুঁজিবািাকর সূচকের বড় উত্থাে
বসবনের কররসপরেন্ট | িাাংলাবনউিরিারেবন্টরোর.কম
ঢাো: কররানা ভাইরাস প্রাদভঘারির কাররর্ ৬৬বদন পর পজুঁ িিািারর বলনরদন হরেরে।
সপ্তারহর প্রথম কায ঘ বদিস বরািিার (৩১ বম) পজুঁ িিািারর সূেক িে উত্থান হরেরে। এবদন
বদরশর প্রর্ান বশোরিািার ঢাকা স্টক এক্সরেে (বডএসই) সূেক ৫২ পরেন্ট ও অপর
বশোরিািার েট্টগ্রাম স্টক এক্সরেরে (বসএসই) বসএএসবপআই ১৪১ পরেন্ট বিরেরে।
বডএসই ও বসএসই সূরত্র এ িথয িানা বগরে।
বরািিার বডএসই প্রর্ান মূলয সূেক বডএসইএক্স ৫২ পরেন্ট বিরে ৪ হািার ৬০ পরেরন্ট
অিস্থান কররে। অনয দই সূেরকর মরর্য বডএসই শরীোহ সূেকটি ৩০ পরেন্ট এিাং বডএসই৩০ সূেক ৩৪ পরেন্ট বিরে যথাক্ররম ৯৫১ ও ১৩৬৫ পরেরন্ট অিস্থান কররে।
বরািিার (৩১ বম) বডএসইরি ১৪৩ বকাটি ২৯ লাখ িাকার বশোর ও বমউেুযোল োরের
বলনরদন হরেরে। এবদন বডএসইরি ৩২৩টি বকাম্পাবনর বশোর ও বমউেুযোল োে ইউবনরির
বলনরদন হরেরে। এগুরলার মরর্য দাম বিরেরে ৬০টি বকাম্পাবন করমরে ৬৮টি এিাং
অপবরিবিঘি ররেরে ১৯৫টি বকাম্পাবনর বশোর ও বমউেুযোল োরের ইউবনরির দর।
বরািিার বলনরদরনর শীরষ ঘ থাকা দশ প্রবিষ্ঠান হরলা-স্কোর োমা,ঘ বিজক্সমরকা োমা,ঘ গ্রামীর্
বোন, অবরেন োমা,ঘ বিজক্সমরকা বলবমরিড, বসলভা োমা,ঘ বসন্ট্রাল োমা,ঘ ইরদা-িাাংলা, বরবকি
বিনরকিার ও মন্ন বসরাবমক।
অপর বশোরিািার েট্টগ্রাম স্টক এক্সরেরের (বসএসই) সাবিক
ঘ সূেক বসএএসবপআই এবদন
১৪১ পরেন্ট বিরে দাুঁবেরেরে ১১ হািার ৪৬৯ পরেরন্ট। এবদন বসএসইরি হাি িদল হওো
১০৯টি প্রবিষ্ঠারনর মরর্য বশোর দর বিরেরে ৩১টির, করমরে ২৪টি এিাং অপবরিবিঘি ররেরে
৫৪টির বকাম্পাবনর বশোর দর। আি বসএসইরি ৩ বকাটি ৩৫ লাখ িাকার বশোর ও ইউবনি
বলনরদন হরেরে।
কররানা ভাইরাস প্রাদভঘারির কাররর্ গি ২৬ মােঘ বথরক ৩০ বম পযন্ত
ঘ ৬৬ বদন সরকাবর েুটির
সারথ সাংগবি বররখ পজুঁ িিািারর বলনরদন িন্ধ বেল।
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শেয়ারবািারদেউি
সূচকের উত্থাকে সপ্তাহ শুরু
বশোরিািার বররপািঘ : সপ্তারহর প্রথম কাযবদিরস
ঘ
ঢাকা স্টক এক্সরেরে (বডএসই) সূেরকর
উত্থারন বলনরদন বশষ হরেরে। আি বলনরদরনর শুরু বথরকই ক্রে বপ্রসারর িানা িােরি
থারক সূেক। বরািিার বলনরদন বশরষ সূেরকর পাশাপাবশ বিরেরে বকাম্পাবনর বশোর দর।
িরি িাকার অাংরক বলনরদন আরগর বদরনর িু লনাে বকেুিা করমরে। আি বদন বশরষ
বডএসইরি বলনরদন করমরে ২০৪ বকাটি ৮৪ লাখ ৬১ হািার িাকা।
আি বদন বশরষ বডএসইর ব্রড ইনরডক্স আরগর বদরনর বেরে ৫২ পরেন্ট বিরে অিস্থান
কররে ৪০৬০ পরেরন্ট। আর বডএসই শবরোহ সূেক ৩০ পরেন্ট বিরে অিস্থান কররে ৯৫১
পরেরন্ট এিাং বডএসই ৩০ সূেক ৩৪ পরেন্ট বিরে অিস্থান কররে ১৩৬৫ পরেরন্ট। বদনভর
বলনরদন হওো ৩২৩টি বকাম্পাবন ও বমউেুযোল োরের মরর্য দর বিরেরে ৬০টির, করমরে
৬৮টির এিাং অপবরিবিঘি ররেরে ১৯৫টির। আর বদন বশরষ বলনরদন হরেরে ১৪৩ বকাটি ৯২
লাখ ২৬ হািার িাকা।
এর আরগর কাযবদিস
ঘ
বদন বশরষ বডএসইর ব্রড ইনরডক্স ৩১ পরেন্ট বিরে অিস্থান করর
৪০০৮ পরেরন্ট। আর বডএসই শবরোহ সূেক ৩ পরেন্ট বিরে অিস্থান করর ৯২০ পরেরন্ট
এিাং বডএসই ৩০ সূেক ৭ পরেন্ট বিরে অিস্থান করর ১৩৩০ পেরন্ট। আর ওইবদন বলনরদন
হরেবেল ৩৪৮ বকাটি ১৩ লাখ ৮৭ হািার িাকা। বস বহরসরি আি বডএসইরি বলনরদন
করমরে ২০৪ বকাটি ৮৪ লাখ ৬১ হািার িাকা।
এবদরক বদন বশরষ েট্টগ্রাম স্টক এক্সরেরে (বসএসই) সার্ারর্ মূলয সূেক বসএসইএক্স ৯২
পরেন্ট বিরে অিস্থান কররে ৬ হািার ৯৫২ পরেরন্ট। বদনভর বলনরদন হওো ১০৯টি
বকাম্পাবনর ও বমউেুযোল োরের মরর্য দর বিরেরে ৩১টির, করমরে ২৪টির এিাং
অপবরিবিঘি ররেরে ৫৪টির। আর বদন বশরষ বলনরদন হরেরে ৩ বকাটি ৩৫ লাখ ৭১ হািার
িাকা।
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Barta 24.com

ু মাস পর পুুঁজিবািাকরর সূচকের বড়
িই
উত্থাে
বিবলরযাগারযাগ খারি গ্রামীর্রোন এিাং ঔষর্ খারির স্কোর োমাসহ
ঘ
দটি খারির প্রাে সি
বকাম্পাবনর বশোররর দাম িাোে সূেরকর িে র্ররনর উত্থারন বদরশর পজুঁ িিািারর বলনরদন
হরেরে।
কররানাভাইরারসর কাররর্ িানা দই মাস িন্ধ থাকার পর বরািিার (৩১ বম) সকাল সারে ১০িাে
দই পজুঁ িিািারর বলনরদন শুরু হে।
িযাাংক-আবথক
ঘ প্রবিষ্ঠান এিাং প্ররকৌশল খারির বশোররর দাম কমাে দপর সারে ১২িা পযন্ত
ঘ
বলনরদন হে সূেরকর উঠানামার মর্য বদরে। িরি বিবলরযাগারযাগ এিাং ঔষর্ খারির বশোররর
দাম িাোে বদরন বশষ র্ণ্টা বলনরদন হরেরে সূেরকর িে উত্থারনর মর্য বদরে।
বদন বশরষ বদরশর প্রর্ান পজুঁ িিািার ঢাকা স্টক এক্সরেরের (বডএসই) প্রর্ান সূেক
বডএসইএক্স আরগর বদরনর বেরে ৫২ পরেন্ট বিরে োর হািার ৬০ পরেরন্ট দাুঁবেরেরে। অনয
দই সূেরকর মরর্য বডএসইএস সূেক আরগর বদরনর বেরে ৩১ পরেন্ট বিরে ৯৫১ পরেরন্ট এিাং
বডএস ৩০ সূেক ৩৪ পরেন্ট করম ১ হািার ৩৬৫ পরেরন্ট দাুঁবেরেরে।
এবদন বলনরদন হওো বকাম্পাবনর মরর্য দাম বিরেরে ৬০টির, করমরে ৬৮টির আর
অপবরিবিঘি ররেরে ১৯৫টির। এসমে বডএসইরি বমাি বলনরদন হরেরে ১৪৩ বকাটি ২৯ লাখ
২৬ হািার িাকা।
েট্টগ্রাম স্টক এক্সরেরের (বসএসই) প্রর্ান ইনরডক্স আরগর কাযবদিরসর
ঘ
বেরে ১৪৯ পরেন্ট
বিরে ১১ হািার ৪৬৯ পরেরন্ট দাুঁবেরেরে।
বলনরদন হওো বকাম্পাবনর মরর্য দাম বিরেরে ৩১ টির, করমরে ২৪টির অপবরিবিঘি ৫৪টি
বকাম্পাবনর বশোররর। এবদন বসএসইরি বমাি বলনরদন হরেরে ৩ বকাটি ৩৫ লাখ িাকা।
এর েরল অরনক িল্পনা কল্পনার পর িাাংলারদশ বসবকউবরটিি অযাে এক্সরেে কবমশরনর
নিু ন বেোরমযান অর্যাপক বশিলী রুিাইোিু ল ইসলারমর বনিৃরে নিু ন কবমশরনর অর্ীরন
সূেরকর উত্থারনর মর্য বদরে পজুঁ িিািারর প্রথম বলনরদন হরলা।
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Stocks surge as bourses reopen after two
months
Niaz Mahmud


Published at 05:59 pm May 31st, 2020

New circuit breaker acts as determinant
Country's bourses resumed their regular trading on Sunday with a positive note after the trade
suspension for above two months in response to defeat Covid-19 pandemic.
DSEX, the key index of Dhaka Stock Exchanges (DSE), increased 1.30% or 52.15 points to
reach 400.44 points. Meanwhile, the Chittagong Stock Exchange (CSE) also ended higher
with its All Shares Price Index (CASPI) advancing 141 points or 1.25% to close at 11,469
points.
However, turnover plunged to Tk143 crore on the DSE, falling 59% over the last session’s of
Tk348 crore on March 25.
Among the traded issues 60 gained, 68 declined and 195 remained unchanged during the
session in DSE while 31 gained, 24 declined and 54 remained unchanged in CSE.
Market insiders and experts talking to Dhaka Tribune have said as the pharmaceutical
business is doing exceedingly well amid the on-going pandemic crisis, investors are taking
interests in pharmaceutical sector.
They also have said index rose as a result of imposing a floor price regulation as no share
price can be lower than the stock's average closing price for five days till March 19.
Therefore, most of the company's share prices remained unchanged on the day.
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EBL Securities Limited in its daily market commentary says DSEX has seen a sharp rise of
1.30% thanks to fixed floor price which was designed to keep market afloat. The investor
participation stayed relatively low on Sunday at Tk143 crore as there remains a concern on
how the economy is going to recover from its current coronavirus-induced hit.
The pharmaceuticals sector contributed 60.2% of the total turnover while miscellaneous,
telecommunication and banking sectors contributed 17.3%, 7.7% and 4.1% respectively,
shows the daily market analysis of UCB Capital Management Limited.
Square Pharmaceuticals Ltd secured the leadership position on the top turnover chart with a
turnover of Tk19.7 crore with its share price closing at Tk189.6 per share. The stock was
followed by Beximco.
Pharmaceuticals with Tk8.3 crore, Grameenphone with Tk6.5 crore, Orion Pharma with
Tk6.1 crore and BEXIMCO Limited with Tk5.2 crore.
BEXIMCO Limited secured the highest gain of 10% during the session. The stock was
followed by Phoenix Finance 1st Mutual Fund with 10% jump, ACI Ltd with 9.9%, Central
Pharmaceuticals Ltd with 9.9% and ACI Formulations Ltd with 9.9% gain.
AB Bank Ltd turned out to be the worst loser with its price declining by 10%. The stock was
followed by Standard Bank with 9.1% decline, Alltex Industries with 9%, Premier Bank with
7.5% and Export Import with 7.3%.
Upon receiving the approval from Bangladesh Securities and Exchanges Commission
(BSEC), stock exchanges on Thursday decided to resume share trading from Sunday after a
66-day break due to the Covid-19 pandemic.
Sunday trading in both the stock exchanges continued from 10:30am to 1:30pm without any
break instead of the regular trading hours from 10:30am to 2:30pm.
The two stock exchanges remained closed since March 26 to May 28, as the government
announced general holidays as part of its efforts to contain the spread of the novel virus.
On March 19, BSEC launched a new circuit breaker to halt the free-fall that yielded positive
outcome in the indexes.
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.
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Stocks positive at reopening
Liquidity dries further

The entrance of Dhaka Stock Exchange. Photo: Mumit M/TBS
Stock market is back to trading after a more than two-month general holiday amid the
coronavirus pandemic.
Indices at both the stock exchanges were up on Sunday. Thanks to the gaining scrips while no
securities has room to go below the level set by the floor pricing method imposed before the
shutdown.
In the first session of reopening, the majority of the shares were stuck at the floor. Very few
buyers came and picked some of the offered shares, said stockbrokers.
Among 354 regular scrips at the DSE, 195 had no changes in price at the end of session.

An audacious hope for our stock market
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Trading was mainly concentrated among some sectoral shares like pharmaceuticals, telecom
and energy, alongside some constituents of the blue chip and shariah-based indices.
Against gains of 60 securities at the DSE, 68 scrips lost price. The losers had some gains in
previous sessions that offered those some room to fall, but of course not below the floor.
At the end of the session, DSEX, the broad-based benchmark at the Dhaka Stock Exchange
(DSE), was up by 52 points or 1.3 percent to close at 4,060.
Blue-chip index DS30 gained 2.6 percent, while demand for Shariah-compliant securities
pushed the DSES up by 3.36 percent.
However, investors' low participation problem seems to have deepened as trading turnover at
the DSE reduced more than 58 percent from the previous session—from Tk348 crore to
Tk143 crore.
At the Chattogram Stock Exchange (CSE), broad-based index CSCX has gained 1.34 percent
to close at 6952. Blue chip index CSE30 gained 3.45 percent followed by its Shariah index
CSI with 2.88 percent gain.
The port city bourse also has had a lame turnover, Tk3.34 crore, on Sunday.
"It was poor trading indeed. We have got 323 among 354 scrips traded in the DSE. But, only
165 scrips made the list of companies that traded 10,000 shares over the three-hour session,"
said a stockbroker while talking to The Business Standard.
"As it was Sunday, foreign trade was a bit lower and fresh fund inflow was low," he
assumed.
He said, "Today's trade was a reflection of portfolio rebalancing by investors so far. Selling
some holding and buying some other stocks were expected to return better or minimise risk."
However, the brokerage professional sounded hopeful that the turnover might get better in
the coming days with increased participation from institutional investors and also high net
worth individuals if the government paved the way to channelise undisclosed money into the
stock market without questions.
He also believes floor price is a real challenge to withdraw right now.
"The artificial price support hinders liquidity – the ease of getting a buyer and a seller. On the
other hand, at least two-third of the listed scrips might suffer a big fall due to the ongoing
panic and might be disastrous for investors, especially who borrowed money to buy stocks,"
the broker said, seeking anonymity.
Stock indices lost more than 25 percent over the years 2018 and 2019.It had a fall of another
20 percent in 2020 due to the coronavirus panic that added to the previously existing worries
about the economy, health of the financial sector and corporate profitability.

39

