
  
pকাশ : 08 েসেpmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

েশয়ারবাজার aথর্নীিতর pাণpবাহ হiেলo ei বাজারিট লiয়া আেkপ বিুঝ আর েশষ হiল না। েkতার
েযমন  পুঁিজ  হারাiবার  আেkপ,  েতমিন  বাজােররo  েkতা  আকষর্েণ  বয্থর্  হiবার  আেkপ।
নীিতিনধর্ারকেদর মেুখ আশাবয্ ক নানা কথা, িকছু পদেkেপর কথাo েশানা িগয়ািছল। বলা হiয়ািছল,
বাজারিট  ভােলা  হiেব।  আদেত,  েদখা  েগল  ‘নীরবতা’i  ধু  বািড়েতেছ।  িবিনেয়াগকারীরা  আর  ঝঁুিক
েনoয়ার  সাহস  পাiেতেছন  না।  ধু  িক  kুd  িবিনেয়াগকারী? িবেদিশ  িবিনেয়াগকারীo  েযন  তীb  েবেগ
ছুিটেতেছন েপছেনর িদেক। যাহা িকছু আেছ, িবিk কিরয়া েশয়ারবাজার হiেত েযন পালাiেত পািরেলi
বাঁেচ!

ei বাজার লiয়া আমরা আেগi িলিখয়ািছলাম। আsাহীনতা বাজারেক eমন eক জায়গায় িনয়া িগয়ােছ,
তাহা আর েফরত আিনবার পযর্ােয় নাi। uপরn, িবিনেয়াগকারীরাi বা আর কতিদন েবাকা থািকেবন?
তাহারা কেয়ক দফা কারসািজর pতয্kদশর্ী, eমনিক kিতgso। iহার পরo তাহারা কীভােব বাজােরর
pিত আকৃ  হiেবন? তদপুির, যিদ বাজার পড়েতi থােক তেব নতুন িবিনেয়াগকারীেদরo আিসবার পথ
d হiয়া যাiেব। পিরসংখয্ানমেত গত সpাহ জিুড়য়া েদখা িগয়ােছ, বাজােরর সূচেকর পতন ঘিটয়ােছ।

গত বুধবার সূচক নািময়ােছ েফর 5 হাজােরর িনেচ। ei aবsায় িশেl পুঁিজ আহরেণর িবকl utস িনয়া
শি ত না হiবার েকােনা কারণ থােক না। গত 25 আগs ঢাকা sক ekেচে র (িডeসi) বাজার মলূধন
িছল 3 লাখ 86 হাজার 819 েকািট টাকা। আর গত 4 েসেpmর বাজার মূলধন নািময়ােছ 3 লাখ 72
হাজার  468  েকািট  টাকায়।  বাজােরর  ei  aবয্াহত  পতন  েদিখয়া  িবিনেয়াগকারীর  aেনেকi  আর
েশয়ারবাজাের থািকেত চােহন না।  েলাকসান মািনয়া aেনেকi iিতমেধয্ বাজারেক ডবাi বিলয়ােছন।
iহােদর  সংখয্া  2  লেkর  কম  হiেব  না।  িদন  িদন  তাহা  আরo  বািড়েব।  িবিনেয়াগকারীরা  iিতমেধয্i
aিভj  হiয়ােছন  েয,  kমবাজার  পড়িতর  ঘটনািট  নতুন  ‘আপেদরo’  uপলkয্।  বাজােরর  পতেনর
সুেযােগ  eকসময়  নতুন  ‘কারসািজ’র  মাধয্েম  দবুর্ল  েকাmািনর  েশয়ােয়র  দাম  বািড়য়া  যায়।  যাহা
pকারাnের বাজারেক pভািবত কিরয়া sাথর্ােnষীমহেলর sাথর্i akু  রােখ। আর eiসব sাথর্ােnষী, িকংবা
কারসািজেত  জিড়তেদর  শািs  না  হoয়ায়  বাজাের  আsা  িফিরেতেছ  না।  েযiখােন  আsা  নাi,  েসiখােন
িবিনেয়াগ o িবিনেয়াগকারীেদর সহাবsান হiেব কীভােব?

বতর্ মান িব  েpkাপট িবেবচনা কিরেল েদখা যায়, aথর্নীিত ভয়াবহ kািnকােলর িদেক agসর হiেতেছ।
চীন-মািকর্ ন  বািণজয্যুেdর  pভাব  সবর্ti  পিড়েতেছ।  আnজর্ ািতক  সংsা িল  িব  aথর্নীিত  লiয়াo
েনিতবাচক পূবর্াভাস িদয়ােছ। ei aবsায় বাংলােদেশর aথর্নীিত িব  পিরিsিতর ঘাত-pিতঘাত কতটা
েমাকািবলা  কিরেত  পািরেব,  iহাo  বেড়া  p ।  েশয়ারবাজাের  বয্াংিকং  খােতর  বেড়া  ভূিমকা  রিহয়ােছ।
বয্াংিকং  খােতর  দবুর্লতার  কথা  বলাi  বা লয্।  ফেল,  বাজার  লiয়া  iিতবাচক  ভিবষয্dাণী
িবিনেয়াগকারীেদর  সামেন  নাi।  সারাkণi  পুিঁজ  হারাiবার  েবদনা  আর  ভিবষয্t  আশ া  তাহােদর
মেনােলােক eমনভােব kঠারাঘাত কিরেতেছ, বাজােরর সংsশর্ তয্াগ না কিরয়া তাহােদর সামেন uপায়
থািকেতেছ না, যাহা ভিবষয্t aথর্নীিতর জনয্ েমােটi সুখকর নেহ। আমােদর pতয্াশা, sশর্কাতর ei
বাজাের আsা িফরাiবার জনয্ করণীয় েলা িনধর্ারণ করা হuক, যাহােত িবিনেয়াগকারীরা বাজােরর pিত
আকৃ  হiেবন।  লাভ-েলাকসােনর  ঝঁুিক  লiয়া  িবিনেয়াগ  কিরেবন।  ধু  আ s  কিরেত  হiেব  েয,
কারসািজর মাধয্েম েযন তাহােদর পুিঁজ আর েলাপাট না হয়!
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