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নিটল ইন্স্যুরেরন্স্ে কারে সারে ১২ ককাটি টাকা দানি কেরে এিনিআে: নিটল ইন্স্যুরেন্স্ ক োম্পোনি নলনিরটড পয িঃবীিো, এরেন্ট নিশি ও স্থোি-স্থোপিোে ভোড়োে নবপেীরে িূ লু সংর োেি ে (িূ স ) বো ভুোট পনেরশোধ িো রে প্রোয়
৭ ক োটি টো োে েোেস্ব ফোাঁন নিরয়রে বরল অনভর োগ েরে েোেীয় েোেস্ব কবোডড (এিনবআে)। পোশোপোনশ ক োম্পোনিটি নসএ ফোিড প্রিনশডে নিসোরব অনিয়ি রেও েোেস্ব ফোাঁন নিরয়রে বরল অনভর োগ সংস্থোটিে। সব নিনলরয় ক োম্পোনিটিে
োরে সয িসি সোরড় ১২ ক োটি টো োেও কবনশ িোনব েরে এিনবআে। এিনবআরেে োস্টিস এক্সোইে ও ভুোট নিশিোরেট ঢো ো, উত্তে েতড এ নবরশষ নিেীক্ষোয় ২০১১ সোরলে েোিয য়োনে কের ২০১৫ সোরলে নডরসম্বে প ডন্ত সিরয় এ
েোেস্ব ফোাঁন ে প্রিোণ পোওয়ো কগরে বরল অনভর োগ েো িরয়রে। অপনেরশোনধে অেড আিোয়সি নিটল ইন্স্যুরেরন্স্ে নবরুরে আইিগে বুবস্থো নিরে সম্প্রনে এনবআরেে োরে অিযরেোধ েোনিরয়রে ঢো ো উত্তে নিশিোরেট। এ ই সরে িূ লু
সংর োেি ে আইি অিয োয়ী েোেস্ব ফোাঁন ও সয িসি কিোট ১২ ক োটি ৫৬ লোখ টো োে িোনবিোিোসি োেণ িশডোরে ক োম্পোনিটিে োরেও নিঠি কিয়ো িরয়রে।
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কিািাস কেয়াে পাঠিরয়রে ককয়া কসরেটিকস: ৩০ েয ি সিোপ্ত ২০১৭ নিসোব বেরে লভুোংশ নিরসরব কিয়ো কবোিোস কশয়োে নবনিরয়োগ োেীরিে নবও নিসোরব পোঠিরয়রে ওষয ধ-েসোয়ি খোরেে েোনল োভযক্ত ক োম্পোনি ক য়ো সরিটি স
নলনিরটড। ঢো ো স্ট এক্সরিঞ্জ (নডএসই) সূ রে এ েেু েোিো কগরে। ২০১৭ নিসোব বেরেে েিু ২০ শেোংশ স্ট লভুোংশ নিরয়রে ক য়ো সরিটি স। সবডরশষ নিসোব বেরে ক োম্পোনিটিে কশয়োেপ্রনে আয় (ইনপএস) িরয়রে ২ টো ো ১
পয়সো, আরগে নিসোব বেরে ো নেল ১ টো ো ৫৯ পয়সো (কবোিোস কশয়োে সিন্বরয়ে পে)। ৩০ েয ি ক োম্পোনিে কশয়োেপ্রনে নিট সম্পিিূলু (এিএনভনপএস) িোাঁড়োয় ১৫ টো ো ৩৭ পয়সোয়। এনির ক োম্পোনিটি েোরিে অিযরিোনিে িূ লধি ১
িোেোে ক োটি কের বোনড়রয় কিড় িোেোে ক োটি টো ো রেরে।

কিসেকানে খারে ঋণ প্রিৃ নিরে উল্লম্ফি: কবসে োনে খোরে ২০১৭ সোরলে িরভম্বরে আরগে বেরেে এ ই সিরয়ে েয লিোয় ঋণ প্রবত নে িরয়রে ১৯.০৬ শেোংশ। পোাঁি বেে দুই িোস পে (৬২ িোস) কবসে োনে খোরেে ঋণ প্রবত নেরে এিি
উল্লম্ফি কিখো কগল। সবডরশষ ২০১২ সোরলে কসরেম্বরে বোনষড ঋণ প্রবত নে নেল ১৯.৮৮ শেোংশ। িূলে ওই সিয় কের ই কবসে োনে খোরেে ঋণ প্রবত নেরে নিম্নিয খী প্রবণেো কিখো কিয়। িূ লে গে বেরেে আগস্ট কের কবসে োনে খোরেে
ঋরণে বোনষড প্রবত নেে উল্লম্ফি দৃশুিোি িরে েোর । ওই িোরস কবসে োনে খোরেে ঋরণে প্রবত নে িোাঁড়োয় ১৭.৮৪ শেোংরশ। বোনষড প্রবত নেে িোরেে নি নিরয় এটি নেল ৫৮ িোরসে িরধু সরবডোচ্চ প্রবত নে। এে আরগ ২০১২ সোরলে অরটোবরে
কবসে োনে খোরেে ঋরণে বোনষড প্রবত নে নেল ১৮.৩৮ শেোংশ।

Tuesday, January 09, 2018

LBSL’s research reports are also available on
Bloomberg LANB <GO>
http://lankabd.com/

Disclaimer
This document (“the Report”) is published by LankaBangla Securities Ltd (“LBSL”) for information only for its clients. All information and analyses in this
Report have been compiled from and analyzed on the basis of LBSL’s own research of publicly available documentation and information. LBSL has prepared
the Report solely for informational purposes and it is consistent with the Rules and Regulations of SEC. The information provided in the Report is not
intended to, and does not encompass all the factors to be considered in a best execution analysis and related order routing determinations. LBSL does not
represent, warrant, or guarantee that the Report is accurate. LBSL disclaims liability for any direct, indirect, punitive, special, consequential, or incidental
damages related to the Report or the use of the Report. The information and analysis provided in the Report may be impacted by market data system
outages or errors, both internal and external, and affected by frequent movement of market and events. Certain assumptions have been made in preparing
the Report, and changes to the assumptions may have a material impact on results. The Report does not endorse or recommend any particular security or
market participant. LBSL, its analysts, and officers confirm that they have not received and will not receive any direct or indirect compensation in exchange
for expressing any specific recommendation, opinion, or views in its Report. The information and data provided herein is the exclusive property of LBSL and
cannot be redistributed in any form or manner without the prior written consent of LBSL. This disclaimer applies to the Report in it’s entirety, irrespective of
whether the Report is used or viewed in whole or in part.
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