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আােসই উােন িফরেলা িঁ জবাজার
মলবার, ৩১ ম, ২০২২

দেশর ধান িঁ জবাজার ঢাকা ক এেচে (িডএসই) গতকাল রিববার লনেদন ৮শ কা টাকার ঘের অবান কেরেছ। এসময় িবেতা কেম িগেয়
শয়ার তায় িহিড়ক পেড়। এিদন ৯০ ভাগ কাািনর শয়ার দের বেড়েছ। সব ধরেনর চক উান হয়। শয়ার দর উােনর একই অবা অপর
িঁ জবাজার চাম ক এেচে (িসএসই)। ৮২ ভাগ কাািনর শয়ার দর বেড়েছ। লনেদনও বেড়েছ। সব ধরেনর চক উান হয়।
রেলটরেদর িবিভ উয়ন পরও দীঘ  সময় িঁ জবাজার পতেনর কবেল। সই পতন িদন িদন বাড়িছেলা। পতেন  িবিনেয়াগকারী িঁ জ হািরেয় নীরেব
েদেছ বেল জািনেয়েছন িঁ জবাজার সংিরা। তারা বলেছন, িবিভ মহেলর চায় িঁ জবাজার উােন িফিরেয় আনা সব হে না। এমন অবায় গত
হিতবার আগারগাওেয় এক অােন বাংলােদশ িসিকউিরজ অা এেচ কিমশেনর (িবএসইিস) চয়ারান অাপক িশবলী বাইয়াত-উল-ইসলাম
িবিনেয়াগকারীেদর উেেশ বেলন, সবাই ধয  ধন, িঁ জবাজার আগামী সােহ ভােলা হেব। এমন আােসর ক পেরর কায িদবস গতকাল রিববার সিতই
ের দড়ােলা িঁ জবাজার বেল জানান সংিরা।

িঁ জবাজাের (িডএসই ও িসএসই) ৮৬ দশিমক ৭২ শতাংশ কাািনর শয়ার দর উান হয়। এর মে িডএসইর ৯০ দশিমক ৭১ শতাংশ এবং িসএসইর ৮২
দশিমক ৭৩ শতাংশ কাািনর শয়ার ও ইউিনট দর উান হয়। িঁ জবাজাের ৯ দশিমক ৯৩ শতাংশ কাািনর শয়ার দর পতন হয়। এর মে িডএসইর
৬ দশিমক ৬৩ শতাংশ এবং িসএসইর ১৩ দশিমক ২৩ শতাংশ কাািনর শয়ার ও ইউিনট দর পতন হয়। কাািনেলার শয়ার দর এই ধরেনর ির
াভািবক িহেসেব দখেছন িবিনেয়াগকারীরা বেল জানায় িঁ জবাজার সংিরা।
িডএসইেত ৫ খােতর শতভাগ কাািনর শয়ার দর বেড়েছ। শতভাগ দর ির খাতেলা হেলা- িসরািমক, খা আষিক, িবিবধ, সবা আবাসন এবং
চামড়া। াংক, ব, িবমা, ইিিনয়ািরং, ওধ রসায়ন, নন াংিকং আিথ ক, ালানী শি, ফা, িসেম, আই, পাট, পপার, টিলকম, টিলকম এবং
মন অবসর খােতর অিধকাংশ কাািনর শয়ার দর বেড়েছ। শয়ার দর ির একই িচ িছল িঁ জবাজার িসএসইেত। ই েকর এ ধরেনর শয়ােরর দর
িেক াভািবকভােবই িনেয়েছন িবিনেয়াগকারীরা।
িডএসইেত গতকাল রিববার লনেদন হেয়েছ ৮৩৩ কা ৬১ লাখ টাকার শয়ার। গত হিতবার লনেদন হেয়িছল ৫৩৯ কা ১২ লাখ টাকার শয়ার।
িডএসইেত লনেদন হওয়া ৩৭৭ কাািনর মে শয়ার ও ইউিনেটর দর বেড়েছ ৩৪২র, কেমেছ ২৫র এবং পিরবতন হয়িন ১০র। িডএসইর ধান
চক িডএসইএ ৫০ দশিমক ৩৩ পেয় বেড় দিড়েয়েছ ৬ হাজার ২৩৭ দশিমক ৯৭ পেয়ে। এছাড়া িডএসই-৩০ চক ১৯ দশিমক ৩৯ পেয় এবং
িডএসইএস চক ১০ দশিমক ২৪ পেয় বেড় দিড়েয়েছ যথােম ২ হাজার ৩০৭ দশিমক ৩৮ পেয়ে এবং ১ হাজার ৩৭৩ দশিমক ৭০ পেয়ে।
িডএসইেত বিমেকার শয়ার কনােবচায় কদর সবেচেয় বিশ িছল। ফেল লনেদন শীেষ  কাািনর শয়ার ান পায়। িডএসইেত বিমেকা ৫৭ কা
৮৭ লাখ টাকার শয়ার কনােবচা হয়। িডএসইেত লনেদেনর শীষ  অবােন থাকা অ কাািনেলার মে এিদন আইিপিডিস ফাইা ৪৩ কা ৩ লাখ
টাকা, িবিড ফাইা ৩২ কা ৮৯ লাখ টাকা, িজএসিপ ফাইা ৩০ কা ৮২ লাখ টাকা, আরিড ড ৩০ কা ৪ লাখ টাকা, ফরন জ ২৮ কা ১৯
লাখ টাকা, বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন ২৩ কা ৩৬ লাখ টাকা, এিসআই ফরেলশন ২২ কা ৮৮ লাখ টাকা, জএমআই হসিপটাল ১৯ কা ৫১ লাখ
টাকা এবং শাইনর িসরািমকস ১৭ কা ৯৬ লাখ টাকার শয়ার কনােবচা হয়।
অপরিদেক চাম ক এেচে (িসএসই) এিদন লনেদন হেয়েছ ২১ কা ৭২ লাখ টাকা। গত হিতবার লনেদন হেয়িছল ১৩ কা ৬২ লাখ টাকার
শয়ার। িসএসইেত লনেদন হওয়া ২৭৮ কাািনর মে শয়ার ও ইউিনট দর বেড়েছ ২৩০র, কেমেছ ৩৪র এবং পিরবতন হয়িন ১৪র। এিদন
িসএসইর ধান চক িসএএসিপআই ৩৬৭ দশিমক  ৩ পেয় বেড় দিড়েয়েছ ১৮ হাজার ৬৪৭ দশিমক ৮০ পেয়ে।
এছাড়া িসএসই-৫০ চক ২৩ দশিমক ৫৬ পেয়, িসএসই-৩০ চক ২২০ দশিমক  ৮ পেয়, িসএসিসএ চক ২১৯ দশিমক ১০ পেয় এবং
িসএসআই চক ২৩ দশিমক ২৫ পেয় বেড় দিড়েয়েছ যথােম ১ হাজার ৩৮৯ দশিমক ২৬ পেয়ে, ১৩ হাজার ৩৪৪ দশিমক  ৭ পেয়ে, ১১ হাজার
১৮৫ দশিমক ৬৯ পেয়ে এবং ১ হাজার ১৮৬ দশিমক ৬৩ পেয়ে।
িসএসইেত িিময়ার িসেমের শয়ার কনােবচায় কদর সবেচেয় বিশ িছল। ফেল লনেদন শীেষ  কাািনর শয়ার ান পায়। িসএসইেত িিময়ার
িসেম ২ কা ৬০ লাখ টাকার শয়ার কনােবচা হয়। িসএসইেত লনেদেনর শীষ  অবােন থাকা অ কাািনেলার মে ইউিনয়ন াংক ১ কা ৭৯
লাখ টাকা, জএমআই হসিপটাল ১ কা ১ লাখ টাকা, লাবাংলা ফাইা ৭৬ লাখ টাকা, গােন হারেভ ৭৩ লাখ টাকা, এমেজএল িবিড ৬৭ লাখ
টাকা, য়ার ফামা ৫১ লাখ টাকা, িজএসিপ ফাইা ৫১ লাখ টাকা এবং রিব ৫০ লাখ টাকার শয়ার কনােবচা হয়।
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