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پوائنٹس کی کمی، سرمایہ   1328انڈیکس میں  100اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 
کا ہوگیا 129ارب ڈوب گئے، اوپن مارکیٹ میں روپیہ بھی سستا، ڈالر  238کاروں کے 

پاکستان اسٹاک ایکس چینج ،معیشت کے بارے میں واضح حکومتی پالیسی سامنے نہ ٓانے ،ایف اے  (اسٹاف رپورٹر)کراچی
ٹی ایف کےبارے میں پھیلنے والی منفی خبروں اور ملک میں بڑھتی سیاسی کشیدگی کی وجہ سے سرمائے کے انخالء میں 

ہزار کی 39تیزی اور دن بھر فروخت کا دبائو جاری رہنے سے پیر کواسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی دیکھی گئی،انڈیکس 
ارب ڈوب 238پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی،سرمایہ کاروں کے 1328انڈیکس میں 100نفسیاتی حدسے بھی نیچے ٓاگیا، 

کا ہوگیا،انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قدر میں ایک پیسے کا 129گئے،اوپن مارکیٹ میں روپیہ بھی سستا جبکہ ڈالر
پیسے بڑھ گیا،پاکستان اسٹاک ایکس چینج بروکرز ایسوسی ایشن نے وفاقی وزیر خزانہ سے اپیل کی ہے کہ 35اضافہ،یورو

وہ پی ایس ایکس کی ڈوبتی صنعت کو بچانے کے لیے فوری مالقات کا وقت دیں ۔تفصیالت کے مطابق پاکستان اسٹاک 
ایکسچینج میں نئے کاروباری ہفتے کے پہلے روز شدید مندی کی بڑی لہر سے دن بھر مندی کے بادل چھائے رہے ،

غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ نکال لیا ، مارکیٹ میں دن بھر 
میں تشویش دیکھی گئی ،شیئرز کی بڑے پیمانے پر فروخت کی وجہ سے شیئرز کا کاروبار گزشتہ کاروباری روز ں سرمایہ 

الکھ روپے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ 33کروڑ 89شیئرز زیادہ رہا جبکہ ٹریڈنگ ویلیو بھی کھ کاروال 19کروڑ 3کی نسبت 
تجزیہ کارو ں کے مطابق پاکستان کی معاشی صورتحال پر ٓائی ایم ایف کے تحفظات پر مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں 
نے سرمائے کے انخالءکو جاری رکھا اور نئی سرمایہ کاری سے بھی ہاتھ کھینچ لیا جس کے سبب مارکیٹ تنزلی کا شکار 

پوائنٹس کی کمی ریکارڈ 1328.06انڈیکس میں  100ہو گئی۔پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں پیر کو کو کاروبار کے اختتا م پر 
پوائنٹس کی  672.99پوائنٹس پر ٓاگیا اسی طرح  37898.29پوائنٹس سے گھٹ کر  39226.35کی گئی جس سے انڈیکس 

پوائنٹس  27943.10پوائنٹس سے کم ہو کر  28795.99پوائنٹس اور ٓال شیئرز انڈیکس  18404.88انڈیکس  30کمی سے 
روپے کی کمی ریکارڈ کی 633ہزار 8الکھ 59کروڑ 97ارب 38کھرب 2پرٓاگیا۔مندی کے سبب مارکیٹ کے سرمائے میں 

روپے سے کم ہو کر 348الکھ 45کروڑ 61ارب 66کھرب 80گئی جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم 
روپے ہو گیا ۔715ہزار 91الکھ 85کروڑ 63ارب 27کھرب 78


