
সাধারণ িবিনেয়াগকারীেদর িপঠ দয়ােল
ঠেকেছ
১৪ মােসর মেধ  সবিন  লনেদন ভােলা শয়ার বাজাের আনেত উেদ াগ নই
বােজেটর িদেক তািকেয় আেছ সাধারণ িবিনেয়াগকারীরা
কাশ : ১৫ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

পতেনর বৃ  থেক শয়ারবাজারেক বর করেত বাংলােদশ িসিকউিরিটজ এ েচ  কিমশন (িবএসইিস)
নানা উেদ াগ িনেলও তা কােজ আসেছ না। ফেল শয়ারবাজাের টানা দরপতন অব াহত রেয়েছ। লনেদেন
চলেছ চরম খরা। এেত সাধারণ িবিনেয়াগকারীেদর আ া ন  হেয় যাে । লাকসান িদেত িদেত তােদর
িপঠ দওয়ােল ঠেকেছ।

স িত শয়ারবাজােরর জ  িবিভ  েণাদনা ঘাষণা করার পরও বাজােরর অব া িদন িদন খারাপ হে ।
এখন ব াংিকং খােত তারল  (নগদ অথ) সংকেটর কারেণ এমনটা ঘটেছ। কারণ িহসােব সংি রা বলেছন,
ব াংেকর কােছ নগদ টাকা থাকেল শয়ারবাজার ভােলা থােক আর যখন ব াংেক নগদ টাকার সংকট হয়
তখন শয়ারবাজার খারাপ অব া হয়।

িবেশষ রা বলেছন,  এখন শয়ারবাজােরর খারাপ শয়ােরর পাশাপািশ ভােলা শয়ার েলারও দরপতন
হে । ফেল পুেরা  বাজাের তার ভাব পড়েছ। আর বাজাের ভােলা শয়ােরর সংখ াও কম। এ সংখ া
বাড়ােনার জ  িবএসইিস েয়াজনীয় উেদ াগও িনে  না।

বাজার িবে ষেণ দখা গেছ, গতকাল ঢাকা ক এ েচে র (িডএসই) সচূক কমার ে  সবেচেয় বিশ
ভূিমকা রেখেছ য কা ািন েলা স েলা হেলা, ামীণেফান, াক ব াংক আর য়ার ফামা। গতকাল
এককভােব ামীণেফােনর সচূক কমার ফেল িডএসইেত িতন দশিমক ৪৬ পেয় ট পেড়েছ। এে ে  াক
ব াংেকর কারেণ  ই  দশিমক চার পেয় ট  পেড়েছ।  আর য়ার ফামািসউিটক ােলর জ  পেড়েছ এক
দশিমক ৬৪ শতাংশ। এরপর আইিসিব, ব াট িবিস এবং বি মেকা ফামা িডএসইর সচূক কমােত ভূিমকা
রেখেছ। সচূক কমােত ভূিমকা রাখা এসব শয়ারই বাজােরর সবেচেয় ভােলা শয়ার।

এিদেক গতকাল বাজাের লনেদনও কম হেয়েছ। গতকাল িডএসইেত লনেদন হেয়েছ ২৫১ কািট ৩৬
লাখ টাকার। আেগর কাযিদবেস লনেদন হেয়িছল ৩০৫ কািট ৩ লাখ টাকার। লনেদন কেমেছ ৫৩
কািট ৬৭ লাখ টাকা। গতকােলর লনেদন গত সােড় ১৪ মােসর মেধ  সবিন । এর আেগ ২৫ মাচ

২০১৮ সােল এত কম লনেদন হেয়িছল।

গতকাল িডএসইর ধান সচূক িডএসইএ  আেগর কাযিদবেসর তলুনায় ২৯ পেয় ট কেম ৫ হাজার ২১৭
পেয়ে ট  নেম গেছ।  অপর ই  সচূকও কেমেছ।  িদনভর বাজারিটেত লনেদেন  অংশ নওয়া  ৭৬িট

িত ােনর শয়ার ও ইউিনেটর দাম বেড়েছ। িবপরীেত দাম কেমেছ ২১৯িটর এবং দাম অপিরবিতত
রেয়েছ ৫২িটর। চ াম ক এ েচে র (িসএসই) সািবক সচূক িসএসিসএ  ৫৬ পেয় ট কেম দািঁড়েয়েছ
৯ হাজার ৬৬৫ পেয়ে ট।

শয়ারবাজার িবেশষ  ও ঢাকা িব িবদ ালেয়র অধ াপক আবু  আহেমদ বেলন, সরকার ও বাংলােদশ
ব াংেকর প  থেক িবিভ  েণাদনার কথা বলেলও তার ইিতবাচক ভাব বাজাের পড়েছ না। বাজাের

  রজাউল হক কৗিশক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ভােলা শয়ার আনেত হেব। অথ ম ণালয় ও িবএসইিসর এ িবষেয় তমন কােনা উেদ াগ নই। িবিভ
ব জািতক  কা ািন  যমন  :  নসেল,  হলথ  কয়ার,  নেভানরিডে র  মেতা  কা ািন েলােক
শয়ারবাজাের আনেত হেব।

একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর পর জা য়াির মােস শয়ারবাজাের বড় ধরেনর উ ান হয়। ায় এক
মাস টানা ঊ মখুী বণতায় সবকিট িত ােনর শয়ার ও ইউিনেটর দাম বােড়। িক  জা য়াির মােসর
শষ স ােহ এেস ছ পতন ঘেট শয়ারবাজাের। দখা দয় টানা দরপতন। এরপর থেক গত িতনমাস
ায় একইভােব চলেছ।

স িত পঁুিজবাজাের ব াংেকর িবিনেয়াগ বাড়ােনার লে  বািণিজ ক ব াংেকর এ েপাজার সংেশাধনীর
ইি ত  দওয়া  হয়।  শয়ারবাজাের  িবিনেয়াগ  বাড়ােত  ইনেভ েম ট  কেপােরশন  অব  বাংলােদশেক
(আইিসিব) দওয়া হে  ৮৫৬ কািট টাকার তহিবল। শয়ারবাজার থেক যােত টাকা বর হেয় না যায়,
স জ  ব  করা হেয়েছ সেম ট। নতনু কের াথিমক গণ ােবর (আইিপও) আেবদন না নওয়ার

িস া  িনেয়েছ িবএসইিস।
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