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িতেবদন aনুযায়ী েদখা েগেছ, আেলািচত 2 মােস েমাট েদশজ uৎপাদেনর (িজিডিপ) তুলনায় থাi াে র পুিঁজবাজাের বাজার 
মূলধন aনুপাত দাঁিড়েয়েছ 224.92 শতাংশ। eর পেরi আেছ iে ােনিশয়া। ei েদশিটর িজিডিপর তুলনায় বাজার মূলধন িছল 
57.72 শতাংশ, পািক ােনর 26.57 শতাংশ o ল ার 28 শতাংশ। বাংলােদেশর ে ে  ei সূচক সবেচেয় কম, 24.17 শতাংশ। 
eিদেক, গত েসে মব্র থাi াে র পুিঁজবাজাের েলনেদন করা 21 বছর েময়ািদ ে জাির বে র সুেদর বািষ র্ক হার িছল 2.51 শতাংশ। 
ভারেত ei হার 7.71 শতাংশ o iে ােনিশয়ায় 8.31 শতাংশ।  
 
eে ে  বাংলােদেশর ে জাির বে র বািষ র্ক সুদহার 9.94 শতাংশ। aথ র্াৎ আেলািচত েদশগুেলার মে  21 বছর েময়ািদ বে র 
েপছেন সবেচেয় েবিশ সুদ য় পিরেশাধ করেত হে  সরকারেক। তেব ei সূচেক বাংলােদেশর েচেয় িপিছেয় রেয়েছ পািক ান। 
েদশিটর ে জাির বে র বািষ র্ক সুদহার 24 শতাংশ। 
 
a িদেক, মূ  আয় aনুপােতর (িপi েরিশo) িদক িদেয় ল ার পর িবিনেয়াগেযাগয্ aব ায় রেয়েছ বাংলােদেশর পুিঁজবাজার। 
েসে মব্েরর েশেষ িডeসiেত তািলকাভু  েকা ািনগুেলার িপi েরিশo দাঁিড়েয়েছ 24.46। ল ার পুিঁজবাজাের েশয়ােরর মূ  আয় 
aনুপাত aব ান করেছ 21.29-েত। eছাড়া ভারেতর পুিঁজবাজােরর িপi েরিশo 35 eবং থাi াে র পুিঁজবাজােরর িপi েরিশo 
িছল 29.83। ei সূচকিট iিতবাচক থাকার পরo চলমান ম ার কারেণ সব্রূেপ িফরেছ না পুিঁজবাজার।  
িতেবদেন েদখা েগেছ, গত েসে মব্ের িডeসi’র তািলকাভু  িসিকuিরিটেজর সংখয্া িছল 697িট। iসুয্কৃত মূলধন িছল 2 লাখ 38 

হাজার ৯28 েকািট টাকা। বাজার মূলধন িছল 4 লাখ 84 হাজার 965 েকািট টাকা। েমাট েলনেদন িছল 35 হাজার 951 েকািট 
টাকা। সূচক িছল 5 হাজার ৯58.75 পেয়ে ।  
 
জুন ƣ মািসেকর তুলনায় েসে মব্র ƣ মািসেক িডeসi েলনেদন বাড়েলo সূচেকর পতন ঘেটেছ। েসে মব্র েশেষ তািলকাভু  
িসিকuিরিটেজর মে  তািলকাভু  েকা ািন িছল 42৯িট, িমuচুয্য়াল ফা  িছল 48িট, সরকাির ব  332িট, িডেব ার আটিট o 
করেপােরট ব  eকিট। জুলাi-েসে মব্র সমেয় েমাট 871 েকািট েশয়ার হাতবদল হেয়েছ। eি ল-জুন সমেয় 737 েকািট েশয়ার 
হাতবদল হয়। aথচ গত বছেরর জুলাi-েসে মব্র সমেয় 2 হাজার 219 েকািট েশয়ার হাতবদল হয়। েসে মব্র েশেষ iসুয্কৃত 
মূলধেনর ে জাির বে র aংশ িছল ায় 54 শতাংশ। াংক খােতর iসুয্কৃত মূলধেনর aংশ িছল 34 শতাংশ। eকi সমেয় 
িমuচুয়াল ফাে র aংশ িছল 5 শতাংশ, আিথ র্ক িত ােনর aংশ িছল ায় 5 শতাংশ, বীমা েকা ািনগুেলার aংশ িছল ায় 3 
শতাংশ eবং করেপােরট বে র aংশ িছল মা  1.34 শতাংশ।  
 


