
EXPOLANKA HOLDINGS

සාධාරණ වටිනාකම: රු. 125.10 (+ 129.50%)

Capital Trust Research (Pvt) Ltd Expolanka Holdings / July 2021

පශච්ාත් වසංගතය කාලපරිච්ජේදය තුලදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදජේ ජවළඳ

ගණුජදනු ප්රමාණය සැළකිය යුතු ජලස වැඩිවීම ජ ත්ුජවන් ජකාටස් හිමියන්ජේ

ශුද්ධ ලාභය (Net Profit to Equity Holders) රු.බි. 27.7 දක්වා 53% කින් ඉ ළ

යනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ. ඇසත්ජේන්තුගත 2022 මූලය ඉපැයීේ මත 4.69

ක මිල ඉපැයුේ අනුපාත (Price Earnings Ratio – PER) ගුණකයකින් යුතුව

සමාගජමහි ජකාටස් ගණුජදනු ජේ.

ජවළඳපල දත්ත

EXPO හි ජගෝලීය සැපයුේ සේපාදන ජමජ යුේ කටයුතු (global logistics

operations) මඟින් 2021 මූලය වෂෂය තුලදී කැපී ජපජනන ප්රථිපල වාර්තා ජකාට ඇත.

උතුරු ඇමරිකානු ජවළඳ මාේ.ග වල වේ.ධනය ජමයට ස ාය විය. ජාතයන්තර ගුවන්

ප්රවා න සංගමය (IATA) විසින් ප්රකාශයට පත්ජකාට ඇති වාර්තා මගින් ප්රකාශ

ජකජරන්ජන් ආසියාව-උතුරු ඇමරිකාව, ආසියාව - මැදජපරදිග, ආසියාව-අප්රිකාව

ස ආසියාව - යුජරෝපය (Asia-North America, Asia- Middle East, Asia-Africa

and Asia – Europe) ඇතුළු ජතෝරාගත් ජවළඳ මාර්ග නැවත යථා තත්වයට පත්ව ඇති

බවයි (රූපසට න 1 - පිටුව 2). EXPO හි එක්සත් ජනපද අනුබද්ිත ආයතනය,

2020 මූලය වේ.ෂජේ වාර්තා කරන ලද 34% වර්ධනයට සාජේක්ෂව 2021 මූලය

වේ.ෂජේ සමස්ත සැපයුේ ආදායජමන් 63% ක් (පිටුව 2, රූපය 2) සඳ ා දායකත්වය

ලබාජදන ලදී. EXPO හි ආදායජමන් 75% ක් පමණ ජනනය කරනු ලබන්ජන්

එක්සත් ජනපද ජවළඳ මාර්ගය  ර ා ය. ජේ ජ ්තුජවන් EXPO එක්සත් ජනපදය

ජක්න්ර කරගත් බහුජාතික සමාගමක් (US focused multinational Company) බවට

පත් කරයි. EXPO හි ප්රධානතම අංශය වූ ඇඟලුේ අංශජේ සැපයුේ සේපාදන කටයුතු

2021 වේ.ෂය තුළ යථා තත්ත්වයට පත් විය. එක්සත් ජනපදයට ජරදිපිළි  ා ඇඟලුේ

ආනයනය පිළිජවලින් 2021 ජපබරවාරි ස මාේ.තු මාසවලදී පිළිජවලින් 21.4% ස 

61.1% ක වේ.ධනයක් වාර්තා කර ඇත.

2021 මූලය වේ.ෂජේ එක්සත් ජනපදජේ සැබෑ දළ ජද්ශීය නිෂප්ාදිතය (Real GDP),

2021 ජුනි මාසජේදී ජාතයන්තර මූලය අරමුදල (IMF) විසින් 6.4% සිට 7.0% දක්වා

සංජශෝධනය කරන ලදි. 2022 සඳ ා වේ.ධනය 3.5% සිට 4.9% දක්වා සංජශෝධනය

විය. වසංගත ආශ්රිත සීමාවන් ලිහිල් කිරීම අඛණ්ඩව සිදුවන බැවින් සමස්ත ඉල්ලුම

වැඩිවීම ජමයට ජ ්තුවයි. එහි ප්රථිපලයක් වශජයන්, සමාගේ ප ත වැජටන භාණ්ඩ

ජතාග (inventories) නැවත පිරවීම නිසා ජවළඳාමට අදාළ පරිමාවන් ඉ ළ යයි.

එක්සත් ජනපද ආනයන ජවළඳාම දැනට 2019 දී පූර්ව වසංගත මට්ටමට වඩා 4.7%

න් ස 2020 අජේල්-මැයි කාල සීමාව සඳ ා 36.4% න් ඉදිරිජයන් සිටී (රූපසට න

3 - පිටුව 2). 2022 අග භාගය වන විට විරැකියා මට්ටම 3.5% දක්වා අඩු කිරීම ස 

වැයකළ  ැකි ආදායම (disposable income) ඉ ළ යාම ජ ්තුජවන් 22-23 මූලය

වේ.ෂජේ ශක්තිමත් ආේ.ථික ක්රියාකාරීත්වයක් අජේක්ෂා ජකජේ. EXPO හි ප්රධාන

මූලාරේභක ජවළඳපල තුළ උපායමාේ.ගිකව ස්ථානගත කිරීම නිසා ජමවන් ප්රතිලාභ

අජේක්ෂා ජකජේ. එක්සත් ජනපදජේ ප්රධාන ජවළඳ  වුල්කරුවන් වන චීනය,

වියට්නාමය, ඉන්දුනීසියාව ස කාේජබෝජය ජමයට ඇතුළත් ය.

ඉල්ලුජේ සැපයුේ අසමතුලිතතාවය ජ ්තුජවන් භාණ්ඩ ප්රවා න ගාස්තු වතේමානජේ

ඉ ළ මට්ටමක පවතී. ජබාජ ෝ ජාතයන්තර මගී ගුවන් ගමන් ජස්වා නතර වූජේ

ධාරිතා හිඟය ජ ්තුජවනි. ඉ ළ ඇජමරිකානු - ආසියානු ගුවන් ගමන් ගාස්තු 2020

වෂෂයට සාජේක්ෂව 2021 දී දක්නට ලැබුණි (රූපසට න 5 - පිටුව 2). වරාය ආශ්රිත

තදබදය ස බ ාලුේ අඩු වීම නිසා සාගර නැේ ගාස්තු ඉ ළ මට්ටමක පවතිනු

ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ (රූපසට න 4 - පිටුව 2).

සාජේක්ෂ මිල සට න
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මුලාශ්රය: ජකාළඹ වයාපාර වස්තු හුවමාරුජේ දත්ත
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 ASPI  S&P SL20 EXPO

සමාගේ ජක්තය

ජකාළඹ ජකාටස් ජවජළඳජපාළ/බ්ලූේබේ
.
ේ

EXPO.N0000/ 
EXPO SL

ජවජළඳජපාල මිල (16.07.2021 දිනට ) 54.50 

ජවජළඳජපාල ප්රාේධනීකරණය (රු.මි.) 106,542.87

ජවජළඳජපාල ප්රාේධනීකරණය (ඇ.ජඩා.මි.) 535.63

ජවජළඳජපාල මුළු ප්රාේධනීකරණජේ % ජලස 3.03%

නිකුත් කරන ලද මුළු ජකාටස් ප්රමාණය (මි.) 1,954.92

විජද්ශීය ජකාටස් හිමිකාරීත්වය 78.80

නිද ස්ව ගණුජදනු වන ජකාටස් ප්රමාණය 16.53%

එස් ජී ජ ෝල්ඩින්ස් (පුද්ගලික) සමාගම 75.62%

එච්. යූසුෆ් ම තා 7.52%

එෆ.් කාසිේ ම තා 1.17%

ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව - ජීවිත අරමුදල 0.46%

නුවරඑළිය ජප්රාපේ
.
ටි ඩිජවජලාපේ

.
ස් 0.36%

සේපත් බැංකුව/වවදය. ටී. ජසන්තිවල් ම තා 0.30%

එස.් ජසන්තිල්නාදන් ම තා 0.26%

අල්මාස් ඕගනයිජස්ෂන් (ජපෞද්.) සමාගම 0.26%

ජී. එස.් එන්. පීරිස් ම තා 0.25%

 යි ලයින් ජරේඩඩින්ේ (ජපෞද්.) සමාගම 0.22%

2021 ජූනි 24 වන දිනට ප්රධාන ජකාටස් හිමියන්

දළ ජමජ යුේ විශ්ජල්ෂණය



මුලාශ්රය: IATA

මූලාශ්රය: එක්සත් ජනපද සංගණන ජදපාේ.තජේන්තුව * සෘතුමය වශජයන් සකස්

කරන ලද ජවළඳ දත්ත
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රූපසට න 1 - නැේ මාේ .ග අනුව ජනෞභාර ජටාන් කිජලෝමීටේ ප්රමාණජේ වාේ .ෂික ජවනස
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රූපසට න 3 - එක්සත් ජනපද ජවළඳ කටයුතු 

පිළිබඳ මාසික දත්ත * ඇ.ජඩා.මි.
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රූපසට න 2 - FY20 ස FY21 තුලදී භූජගෝලීය වශජයන් 

ආදායජේ දායකත්වය

මුලාශ්රය: වාේ.ෂික වාේ.තා
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නැේ ගාස්තු යාවත්කාලීන කිරීම: සාගර ප්රවා න ගාස්තු ජේ දක්වා ඉති ාසය තුල ඉ ලම අගය වාර්තා කරද්දී ගුවන් 

ප්රවා න ගාස්තු ඉ ළ නගී

ආසියාජේ සිට බටහිර රටවලට භාණ්ඩ නැේගත කිරීජේ පිරිවැය නව ඉ ළ මට්ටමක පවතී. (රූපසට න 4 - පිටුව 3). ජමය

සිදුවන්ජන් බ ාලුේ හිඟය, නැේගත කිරීජේ ධාරිතාවය පිළිබඳ බාධාවන්, වරාය තදබදය ස ජගෝලීය වශජයන් භාණ්ඩ සඳ ා ඇති

ශක්තිමත් ඉල්ලුම නිසාය. එක්සත් ජනපදජේ බටහිර ජවරළ තීරජේ, ෂැං යි සිට ජලාස් ඇන්ජලීස් වරාය දක්වා සාමානය වරාය

ස්ථාන ගාස්තු (port-to-port spot rates) ඉ ළ ජගාස් තිජබ්ල. එම අනුපාතය 2020 මුලදී අඩි 40 ක බ ාලුමකට ආසන්න වශජයන්

ඇමරිකානු ජඩාලේ 1500 සිට 2021 ජූලි 8 වනදායින් අවසන් වූ සතිය තුළ ඇමරිකානු ජඩාලේ 9,631 දක්වා ඉ ළ ගිජේය.** ජමය

500% ක වැඩි වීමකි. එක්සත් ජනපදජේ නැජගනහිර ජවරළ තීරජේ ෂැං යි- සිට නිේජයෝේ.ක් දක්වා 39% න් ඇමරිකානු ජඩාලේ

11,180 දක්වා වැඩි විය. ජමය පසුගිය වසජේ අනුපාතය ජමන් තුන් ගුණයක ඉ ළ යාමකි. සාගර අනුපාත ඉ ළ යාමට එක් ප්රධාන

ජ ්තුවක් වන්ජන් චීනජේ කාේ.යබහුලම වරායන්ජගන් එකක් වූ යන්ටියාන් (Yantian) වරාජයහි ජකෝවිඩ් වසංගත වයාේතිය

ජ ්තුජවන් ඇතිව තිජබන වරාය තදබදයයි. ජමම බාධාවන් ජ ්තුජවන් අතිශයින්ම තදබල තත්වයක් ජූලි මාසය තුළ එක්සත්

ජනපදයට භාණ්ඩ ප්රවා නය කිරීජේදී දෘශයමාන වීය.

** ජෙවරි සැපයුේ දාම උපජද්ශකයින්ට අනුව

උපුටා ගැනීම: https://wolfstreet.com/2021/07/09/container-freight-rates-hit-new-extremes-up-6x-asia-to-us-europe-peak-shipping-season-still-ahead /

මේ සමාගම වන SG Holdings ජවතින් වාසි ලබා ගනිමින් EXPO සමාගමට කල්තියා තරඟකාරී මිල ගණන් වලට ගුවන්

ගමන් වාර මිලදී ගැනීජේ ස සාගර නැේ බඩු ප්රවා න ඉඩකඩ තරඟකාරී මිල ගණන් වලට ලබා ගැනීජේ  ැකියාව ඇත.

එබැවින් භාණ්ඩ ප්රවා න ගාස්තු වැඩිවන විට ඒවාජේ ඵලදාව ද වැඩි ජේ.



Capital Trust Research (Pvt) Ltd Expolanka Holdings / July 2021

ජාතයන්තර මගී ගමනාගමන ක්ජෂ්ත්රජේ පසුබෑම ජනාසළකමින් ගුවන් භාණ්ඩ ධාරිතාවය ජසජමන් දියුණු ජේ. ජකජස් ජවතත්,

භාණ්ඩ පැටවීජේ සාධකවල පැ ැදිලි අඩුවීමක් ජනාමැතිව ජවළඳපල ඉ ළ යෑජේ බාධා පවතින බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය.

වර්තමානජේදී, ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා නය සුවිජශ්ෂී ජලස තදබදජයන් යුත් බ ාලුේ සැපයුේ ක්රියාවලිය මගින් ප්රතිලාභ ලබයි. ජගෝලීය

නැේගත කිරීජේ කාලසට න් ප්රමාදයන් සැලකිය යුතු ජලස ඉ ළ ජගාස් තදබදය වැඩි විය. ජමහි ප්රථිපලයක් වශජයන්, බ ාලුේ

ජනෞකා ප්රවා න ගාස්තු වලට සාජේක්ෂව ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා න ගාස්තු සැලකිය යුතු ජලස ප ත වැටී ඇත.

වසංගතයට ජපර ජනෞකා ප්රවා න ගාස්තු වලට වඩා ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා න ගාස්තු 12 ගුණයක් වැඩි වීය. ජකජස් ජවතත්, ජමය දැන්

2021 මැයි මාසජේදී 6 ගුණයක අනුපාතයකට ප ත වැටී ඇත. ජමය ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා නජේ තරඟකාරී වාසියක් ඇති කරයි.

Freightos.com ජවළඳපල දත්ත මගින් ජපන්නුේ කජළ් ආසියා-එක්සත් ජනපද ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා න ගාස්තු අජේල් මාසජේදී

ජබාජ ෝ ගමනාන්ත ජවත 25% කින් පමණ ඉ ළ ජගාස් ඇති අතර එය මැයි මාසය දක්වා ජගාස් ඇති බවයි (රූපසට න 5). නිවාඩු

සමය සඳ ා ඇවැසි භාණ්ඩ නියමිත ජේලාවට පැමිණීමට වග බලා ගැනීම සඳ ා ආනයනකරුවන් ඉක්මන් වන බැවින්,

සාමානයජයන් ඔක්ජතෝබේ ස ජනාවැේබේ මාසවල වාර්තා වන ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා න සමය සැේතැේබේ මාසජේ ආරේභ වනු

ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ.

මුලාශ්රය: https: //www.freightos.com/freight-resources/coronavirus-updates/

මුලාශ්රය: https: //www.aircargonews.net/data-hub/, ජබෝල්ටික් හුවමාරු ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා න ගුවන් ගාස්තු දර්ශකය

රූපය 4- ස්ථානීය නැේ ප්රවා න ගාස්තු (Ocean Freight Spot Rates USD per FEU)

රූපය 5- ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා න ගාස්තු දර්ශකය (Air Freight Rates Index USD) 

මුලාශ්රය: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-freight-monthly-analysis---may-2021/
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EXPO හි නැේ භාණ්ඩ පරිමාව 22- 23 මුදල් වේ .ෂය තුළ ඉ ළ යනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ

EXPO ස එහි මේ සමාගම වූ SG Holdings සමාගමට, ඒවාජේ  වුල්කාර භාණ්ඩ ප්රවා න සමාගේ ජාලය සමඟ ශක්තිමත්

ජක්වල් කිරීජේ බලයක් ස උපායමාේ.ගික සේබන්ධතා තිජබ්ල. එබැවින් දැඩි ධාරිතා සීමාවන් තිබියදීත්, කල්තියාම තරඟකාරී මිල

ගණන් යටජත් සාගර  ා ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා න ප සුකේ ජවන්කර ගැනීජේ  ැකියාව EXPO සතුව ඇත. ඔවුන්ජේ උපායමාේ.ගික

ගැනුේකරුවන්ට ධාරිතා කාේ.යක්ෂම මිලකරණයක් (Capacity Efficient Pricing) ඉදිරිපත් කිරීජේ  ැකියාවක් ඔවුන් සතුව ඇත.

ජමමඟින් EXPO හි ජස්වාවන් සඳ ා ඉල්ලුම වැඩි වනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ. 2021 අග භාගජේ සිට සමාගම විසින් වර්තමාන

ජමජ යුේ පරිසරය තුළ තම ස්ථානය සුරක්ෂිත කරගැනීජේ ජ ්තුජවන් EXPO ජවත ලබා දී ඇති ජනෞභාර භාණ්ඩ ප්රවා න

පරිමාජේ වැඩි වීමක් දක්නට ලැජබ්ල.  වුල්කාර භාණ්ඩ ප්රවා න සමාගේ ජාලය සමඟ ඇති කර ගත් ශක්තිමත් සබඳතා සාගර නැේ

භාණ්ඩ ක්ජෂ්ත්රය තුල අඛණ්ඩව ඉදිරියටත් ත වුරු කරගනු ඇතැයි අජේක්ෂා කල  ැක.

එක්සත් ජනපදජේ ප්රධාන ජවළඳ  වුල්කරුවන් වන ඈත ජපරදිග ජවළඳපල තුළ EXPO හි ප්රබල පැවැත්මක් ඇත. එහි රටවල් 29

ක් ඉක්මවූ ප්රවා න සේබන්ධතා ජාලය ජයාදා ගනිමින් සියළුම ජමජ යුේ ජවළඳජපාලවල්  ර ා, උපායමාේ.ගික ජස්වාදායකයින්

සඳ ා සමාගමට අවසාන විසඳුේ ලබා දිය  ැකිය. ප්රධාන ප්රභව ජවළඳජපාලවල සිටීම මත පදනේව, දැනටමත් කර්මාන්තය තුල තමන්

සතු ජකාටස වැඩි කිරීමට සමාගම අජේක්ෂා කරන අතර ප්රධාන උපායමාේ.ගික ජස්වාදායකයින්  ර ා අනාගතජේ දී පරිමාව

තවදුරටත් ඉ ළ නංවනු ඇත.

මීට අමතරව, EXPO නව උපායමාේ.ගික ජස්වාදායකයින් ලබා ගැනීමට අජේක්ෂා කරයි. ඒකාබද්ධ කිරීජේ ස අත්පත් කර ගැනීජේ

අවස්ථා ගජේෂණය කිරීජමන් (exploring merger and acquisition opportunities) ප්රධාන මූලාරේභක ජවළඳජපාලවල් ස 

එක්සත් ජනපදය තුළ ශක්තිමත් වීමට සමූ ය සැලසුේ කරයි. මීට අමතරව, EXPO විසින් වඩාත්ම පළපුරුදු ස දක්ෂ පිරිස් එහි

ආසියානු උප සමාගේවල ජමජ යුේ කටයුතු ක්රියාත්මක කරවීම සඳ ා බඳවාජගන ඇත. ජමය එක්සත් ජනපදය තුළ එහි උපායමාර්ග

වඩාත් සාේ.ථකව ක්රියාත්මක කිරීම පිණිස ජේ.

රූප සට න 3 හි දක්වා ඇති පරිදි, ආේ .ථිකය විවෘත වී පශ්චාත් වසංගතය සමය යථා තත්ත්වයට පත්වන විට එක්සත් ජනපදජේ

ජවළඳ පරිමාව ඉ ළ යනු ඇතැයි අපි අජේක්ෂා කරමු. උතුරු ඇජමරිකානු ජවළඳජපාජලහි V-  ැඩැති ආේ.ථික ප්රතිසාධනය (V-

shaped Economic Recovery in North American markets) FY22 ස FY23 තුල EXPO හි කාේ.යසාධනය වේ.ධනජයහිලා

ප්රධාන උත්ජේරකයක් වනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ. EXPO යුජරෝපා සංගේ ජවජළඳජපාළ තුළ ද ජ ාඳින් මුල්බැස ඇති අතර

ජඩන්මාේ .කය ස ජබල්ියජමහි ජමජ යුේ කටයුතු ප්රශස්ථ ආකාරජයන් කරජගන යනු ලැජබ්ල. 2HFY22 ස FY23 දී ආේ.ථිකය

යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ EXPO යුජරෝපා සංගමය තුළ ඇති අවස්ථාවන් ප්රජයෝජනයට ගනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ.

EXPO හි සැපයුේ සේපාදන අංශජේ (Logistics Sector) ඉදිරි දැක්ම ස  උපායමාේ .ගය

එක්ස්ජපෝ හි අවධානය ජයාමු වී ඇත්ජත් ආසියාජේ ප්රධාන මූලාරේභක ජවළඳජපාලවල් තුළ සිය ජමජ යුේ ජාලය ශක්තිමත්

කරමින් කලාපීය ඉඩ ප්රස්ථා පුළුල් කිරීම සඳ ා ය. සමාගජේ ඈත ජපරදිග ජවළඳජපාල ප්රධාන රටවල් වනු ලබන්ජන් වියට්නාමය,

ඉන්දුනීසියාව, චීනය ස කාේජබෝජයයි. සමාගම ජේ වන විට අවධානය ජයාමු කර ඇති නව ජවළඳපල වන්ජන් මැජල්සියාව ස 

තායිලන්තයයි. පසුගිය මූලය වෂෂජේ ජේවාජේ ජමජ යුේ ආරේභ විය. ප්රධාන ජවළඳපල ජකජරහි අවධානය ජයාමු කිරීම

ජ ්තුජවන් උපායමාේ.ගික ගනුජදනුකරුවන්ජේ සංඛයාව 10 සිට 50 දක්වා වැඩි කිරීමට සමාගමට  ැකි වී තිජබ්ල.

EXPO සේපූර්ණ සැපයුේ සේපාදන ජමජ යුේකරුජවකු (total logistics service provider) ජලස සිය ජවළඳපල ස්ථානය ත වුරු

ජකාට ජගන තිජබ්ල. සමාගම තාක්ෂණය, ජමෝටේ වා න ස නිවාස වැඩිදියුණු කිරීජේ සැපයුේවල සිරස් අතට විවිධාංගීකරණය කර

ඇත. ඇඟලුේ අංශජේ සැපයුේ සේපාදන කටයුතු EXPO හි මූලික අංශය ජලස දිගටම පවතියි. Technology vertical යනු එක්ස්ජපෝ

හි ජදවන විශාලතම සිරස් සැපයුේ සේපාදනය ජේ. වියට්නාමය ස චීනය විදුත්  ා තාක්ෂණ නිෂ්පාදන ජක්න්රස්ථානයක් ජලස

සැලජක්. එවැනි ප්රභව ජවළඳපල තුළ EXPO හි රැඳී සිටින ජ යින්, HP වැනි සමාගේ සිය උපායමාේ.ගික පාරිජභෝගික කළඹට

එක්කර ගැනීම මගින් තාක්ෂණික අවකාශය තුළ සිය ජවළඳපල ජකාටස ආක්රමණශීලීව වර්ධනය කර ගැනීමට EXPO සමාගමට

අවස්ථාව හිමිව තිජබ්ල.
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EXPO විසින් කාබනික  ා අකාබනික වයාේතිජේ (Organic and inorganic expansion), සමස්ථ ක්රියාදාමය පිණිස පිළියේ

සපයන්ජනකු වශජයන් ස්ථානගත වීමට ඇති අවස්ථා ගජේෂණය කරයි. සිය විකුණුේ කණ්ඩායම ශක්තිමත් කිරීම, නව

ගනුජදනුකරුවන් අත්පත් කර ගැනීම ස ස්වකීය ජස්වා කටයුතු නවයකරණය කිරීම මගින් 2021 මූලය වෂෂය තුලදී සමාගම උතුරු

ඇමරිකානු ජවළඳජපාළ තුළ සිය ජමජ යුේ සැලකිය යුතු ජලස පුළුල් කජළ්ය. EXPO එක්සත් ජනපදජේ විශාල ජද්ශීය සැපයුේ

අවකාශයට ඇතුළු වීම සඳ ා උපායමාේ.ගික ආජයෝජන සිදු කජළ්ය. සාගර ජ ෝ ගුවන් භාණ්ඩ ගමනාන්තජයන් සෘජුවම ඇණවුේ

පාේ.ශවය ජවත භාණ්ඩ ප්රවා නය සිදු ජකජරන, එක්සත් ජනපද නැේ බඩු ජතාග සැපයුේ ජස්වා සමාගමක් (bonded trucking &

bonded container Freight Station Services) අත්පත් කර ගැනීජමන් ජමය සාක්ෂාත් කර ගන්නා ලදී. ජමමඟින් සමාගමට සිය

උපායමාේ.ගික ජස්වාදායකයින්ට, සේපූර්ණ සැපයුේ ක්රියාදාමයම සඳ ා පිළියේ සපයනු ලබන (providing end to end logistics

services) ජස්වා සැපයුේකරුජවකු වීමට අවස්ථාව ලැබිණි. EXPO යනු ශ්රී ලංකාජේ 3PL සැපයුේ සේපාදනජයහි ජවළඳපල ප්රමුඛයා

වන අතර දිවයින තුලද උපායමාේ.ගික ස්ථානගත කිරීේ අනුව, EXPO ශ්රී ලංකාජේ ජමජ යුේ කටයුතු පුළුල් කිරීමට ද අජේක්ෂා කරයි.

EXPO සිය වයාේති කටයුතු වඩාත් ඵලදායීව සිදු කරමින්, ජමජ යුේ කාේ.යක්ෂමතාවය ළඟා කර ගැනීම ස ජමජ යුේ ආන්තිකයන්

වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා (to achieve operating efficiencies and improve operating Margins) වයාපාරය පුරා ඩිිටල්කරණය

(digitization) කිරීම උජදසා තාක්ෂණික ප්රවර්ධන කටයුතු සඳ ා ආජයෝජනය කිරීම ජකජරහි අඛණ්ඩව අවධානය ජයාමු කජළ්ය. සිය

ඩිිටල්කරණ කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම, ගනුජදනුකරුවන්ට විනිවිදභාවය ජගන ඒම ස ජස්වා  ැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා

තාක්ෂණය ජයාදා ගැනීම ජකජරහි අවධානය ජයාමු කිරීම සඳ ා සමාගම ක්රියාවලීන් සමුදායක් ආරේභ කර තිජබ්ල.
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මූලය සමාජලෝචනය ස  දැක්ම

2021 මූලය වෂෂය තුලදී, සැපයුේ සේපාදන අංශජේ (Logistics Segment) ආදායජමහි සුවිජශෂ්ී වර්ධනය 119.2% කි. ඉ ළ නැංවූ

භාණ්ඩ ප්රවා න ගාස්තු මධයජේ ගුවන් භාණ්ඩ ජමජ යුේ මගින් ජමය අත්පත් කරගනු ලැබිණි. 2021 මූලය වෂෂජේ ජදවන භාගජේදී

එක්සත් ජනපද ජවළඳ පරිමාවන් කැපී ජපජනන ආකාරජයන් ඉ ළ යාමද ආදායමට ස ාය විය. උතුරු ඇමරිකානු ජවළඳ භාණ්ඩ

ප්රවා න මාර්ගය, ජමහිදී ප්රධාන භූජගෝලීය දායකයා විය.

2021 මූලය වෂෂජේදී සැපයුේ සේපාදන අංශජේ (Logistics Segment) දළ ලාභයට ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා නය 77% න් දායක විය.

වෂෂය තුළ ජවළඳ භාණ්ඩ පරිමාව කිජලෝග්රෑේ මිලියන 206 සිට කිජලෝ ග්රෑේ මිලියන 189 දක්වා අඩු වුවද ඵලදාව ඉ ළ යාම ජමයට

ස ාය විය. සාගර නැේ භාණ්ඩ පරිමාව 255k TEUs දක්වා වධේනය වී තිජබ්ල. ක්රියාකාරී ඵලදා කළමනාකරණ උපායමාර්ගවල

(Proactive Yield Management strategies) ප්රථිපලයක් වශජයන්, 17.5% ක මට්ටජේ දළ ලාභ ආන්තිකය (Gross Profit

Margins) පවත්වා ජගන යෑමට සමාගම සමත්වන ලදී. සැපයුේ සේපාදන අංශජේ ජමජ යුේ ලාභ ආන්තිකය (Segment Operating

Profit Margins) 2021 මූලය වෂෂජේදී 8.3% දක්වා වර්ධනය වී තිජබ්ල.



EXPO හි ආදායේ පුජරෝකථනය අනුව සැළකීජේදී, 2022 මූලය වෂෂජේදී 40.1% කින් රුපියල් බිලියන 306.5 ක් දක්වාත්, 2023

මූලය වෂෂජේදී 25.3% කින් රුපියල් බිලියන 383.8 ක් දක්වාත් පිළිජවලින් වර්ධනය වනු ඇත. සියළුම ප්රධාන ජවළඳපලවල්  ර ා සිය

ගනුජදනුකාර පදනම පුළුල් කිරීජේ EXPO උපාය මාර්ගයට අනුකූලව ශක්තිමත් ජවළඳ භාණ්ඩ පරිමාවක් පවත්වා ගැනීම තුළින් ජමය

සිදු ජේ. එක්ස්ජපෝ විසින් අදාළ සැපයුේ සේපාදන අංශජේ (Logistics Segment) අගය එකතු කිරීේ ඔස්ජස් ප්රගතියක් ලබා ඇත. ජමය

එක්සත් ජනපද  ා යුජරෝපීය ජවළඳපලවල ශක්තිමත් ඇඟලුේ සැපයුේ පරිමාවන් සමඟ FY22 ස FY23 වර්ධන ජේගය සඳ ා ප්රධාන

උත්ජේරකයන් වනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ.

සැපයුේ සේපාදන අංශජේ (Logistics Sector) EBIT ආන්තිකය (බදු ස ජපාළි වලට ජපර ඉපැයීේ ආන්තිකය -EBIT margin)

2023 මූලය වෂෂජේදී 9.3% දක්වා ඉ ළ යනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ. ප්රධාන ජවළඳපලවල් ස ප්රධාන අගය එකතු කළ ජස්වාවන්

ඔස්ජස් EXPO හි සාේ.ථකත්වය ජමන්ම තරඟකාරී මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීජේ  ැකියාව ද, ඇස්තජේන්තුගත 2022 මූලය වෂෂජේ

(FY22E) කාලය තුළ ඉපැයීේ ඉ ළ නැංවීමට අජේක්ෂා කරයි. 1-3QFY22 හි සැපයුේ සේපාදන අංශය සඳ ා වන EBIT

ආන්තිකයන්, අඛණ්ඩ ධාරිතා සීමාවන් මධයජේ වූවද 9.5% ක වර්ධනයකින් ශක්තිමත් වනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ. ඉල්ලුම වැඩිවීම

ස සැපයුජේ අඬාල බව ජ ්තුජවන් ඉ ළ අනුපාත ස වඩා ජ ාඳ ඵලදාවක් (higher rates and better yields) සමාගමට ලැබී තිජබ්ල.

ජකජස් ජවතත්, මගීන්ජේ ධාරිතාව 4QFY22E හි ඉ ළ යාමක් ස සැපයුේ බාධක ලිහිල් කිරීමක් දැකිය  ැකි බැවින්, භාණ්ඩ

ප්රවා න ගාස්තු ක්රමජයන් සාමානය තත්වයට පත්විය  ැකිය. එමඟින් 4QFY22E හි EBIT ආන්තිකය 9% ට වඩා අඩු වනු ඇතැයි අපි

අජේක්ෂා කරමු. භාණ්ඩ ප්රවා නය සාමානය තත්ත්වයට පත්වීජමන් පසු EBIT ආන්තිකයන් 2023 මූලය වෂෂජේදී 7.5% දක්වා ප ත

වැජටනු ඇතැයි අපි නිවැරිදිව පුජරෝකථනය කරමු. FY23 හි අජේක්ෂිත පරිමාජේ සුවිජශ්ෂී වර්ධනය සැලකිල්ලට ජගන,

පරිමාණානුකූල ඵල (economies of scale) අනුව EBIT ආන්තිකයන් පූර්ව වසංගත මට්ටමට වඩා ඉ ළින් පවතිනු ඇතැයි අපි

අජේක්ෂා කරමු.

COVID වයාේතිජේ ජතවන රැල්ල, මූලය වෂෂ 2022 දී ශ්රී ලංකාජවන් පිටතට යන ස දිවයින තුල අභයන්තර ගමන් සීමා කිරීමට

ජ ්තු වීය. ඒ අනුව, සමාගම සිය ජමජ යුේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ස පාඩු සීමා කිරීජේ වෑයම දිගටම කරජගන යයි. ආයතනික

 ා සාමානය සංචාර (Corporate and Experiential travel) ජකජරහි අවධානය ජයාමු කරමින් අනාගත අවස්ථාවන් සඳ ා සූදානේ

වීමට විජේක අංශය (leisure sector) සැලසුේ කරයි. ජමම අංශය අවධානය ජයාමු කර ඇත්ජත් ජමජ යුේ කායේක්ෂමතාව ස 

ක්රියාකාරී වු යක් ළඟා කර ගැනීම සඳ ා ය. අපනයන ජවළඳපලවල යථා තත්වයට පත්වීජේ ජ ්තුජවන් ආජයෝජන අංශයට

ප්රතිලාභ ලැජබනු ඇතැයි අජේක්ෂා කරන අතර එහි ජතාරතුරු තාක්ෂණ පිළියේ සැපයුේකරු වන ITX360 සංවධේනය කිරීම සඳ ා

තවදුරටත් ස ාය ලැජබ්ල. විජේක  ා ආජයෝජන අංශයන්හි පසුබෑජේ ප්රථිපලයක් වශජයන්, ඒකාබද්ධ මට්ටමින් EBIT ආන්තිකයන්

FY22E ස FY23E හි පිළිජවලින් 8.9% ස 6.6%ක් වශජයන් පුජරෝකථනය කර ඇත.

සැපයුේ සේපාදන අංශජේ (Logistics Sector) ශක්තිමත් ආන්තිකයන් ජ ්තුජවන් ඇස්තජේන්තුගත 2022 මූලය වෂෂජේ සමාගේ

සමූ ජේ ජකාටස් හිමියන්ජේ ශුද්ධ ලාභය (Group’s Net Profit to Equity Holders) 53.3% න් රුපියල් බිලියන 22.74 ක් දක්වා

ළඟා වනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ. FY23E ශුද්ධ ලාභය ජබාජ ෝ දුරට 3.86% න් රුපියල් බිලියන 23.61 දක්වා වර්ධනය වනු ඇතැයි

අපි අජේක්ෂා කරමු. ඉල්ලුම  ා සැපයුේ අසමතුලිතතාවයන් ඉදිරියට යාම සාමානයකරණය වීම නිසා ඵලදාව අඩුවීම ජ ්තුජවන්

EBIT ආන්තිකයන් 2023 මූලය වෂෂජේදී ප ළ වැජටනු ඇතැයි අපි ජබාජ ෝ දුරට උපකල්පනය කරමු.

ජවළඳ කටයුතු මගින් ලැබිය යුතු මුදල් (Trade Receivables) පසුගිය 2020 මූලය වෂෂජේ රුපියල් බිලියන 18.3 සිට 2021 මූලය

වෂෂජේ දී රුපියල් බිලියන 49.9 දක්වා ඉ ළ ජගාස් තිජබ්ල. ගුවන්  ා ගුවන් සමාගේ සඳ ා ජවළඳ කටයුතු සඳ ා ජගවිය යුතු මුදල්

(Trade Payables) පසුගිය 2020 මූලය වෂෂජේ රුපියල් බිලියන 10.2 සිට 2021 මූලය වෂෂජේ දී රුපියල් බිලියන 20.8 දක්වා ඉ ළ

ජගාස් තිජබ්ල. ජමය EXPO හි මුදල් ප්රවා යට සෘණාත්මක බලපෑමක් ඇති කරයි. ජකජස් ජවතත්, එහි මේ සමාගම වූ SG Holdings

 ර ා EXPO සමාගමට ලාභ අරමුදල් ප්රභවයක් සඳ ා ප්රජේශය ඇත. ඒ අනුව, ස්ථර -1 (Tier – 1) උපායමාේ.ගික බහු ජාතික

ගනුජදනුකරුවන්ට (Tier-1 strategic multinational customers) දින 30-60 ණය ලබා දීමට සමාගමට  ැකි ජේ. එක්ස්ජපෝ විසින්

ජමම ණය නියමයන් ප්රජේශේ ස ගතව ඇගයීජමන්  ා දැඩි ණය ඇගයීජේ ක්රියාවලියකින් පසුව දීර්ඝ කරනු ලබයි. එක්ස්ජපෝ

සමාගමට සිය ණය ප්රදානය කිරීමට වටිනා උපායමාේ.ගික ගනුජදනුකරුවන්ට (Credit Worthy Strategic Customers) කාළ සීමා දීර්ඝ

කළ ණය ලබා දිය  ැකි අතර ඉ ළ ජපාලී පිරිවැයකින් ජතාරව නව වයාපාර දිනා ගත  ැකිය. ජමම නියමයන් කුඩා

ජස්වාදායකයින්ට ලබා ජනාජද්. එහි දැඩි ණය අධීක්ෂණ ක්රියාවලිය සැලකිල්ලට ජගන කළමනාකරණයට සැක සහිත ණය සඳ ා

ප්රතිපාදන ජලස රුපියල් බිලියන 218 ක් එනේ මුළු ආදායජමන් 0.45% ක් පමණක් අවශය වනු ලැබිණි.
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උපග්රන්ථය : සම තත්වජේ සමාගේ  ා තුලන තක්ජසර්ුකරණය

මූලය ප්රක්ජෂප්න

Company Forward PER(x)

Deutsche Post 16.93

Kuehne + Nagel International 29.18

Expeditors International 20.86

FedEx Corporation 13.92

CH Robinson Worldwide Inc 18.59

Average Forward PE 19.90

Multiple 10.76

Discount -45.92%

4QFY21 හි ආදායම රුපියල් බිලියන 75.5 වූ අතර එහි උපායමාේ.ගික ගනුජදනුකරුවන්ට දින 30-60 ණය ලබා දීජේ ප්රතිපත්තිය අනුව,

ජවළඳ කටයුතු මගින් ලැබිය යුතු මුදල රු. බි. 50 ක් පමණ වනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ. FY22 ස FY23 තුළ ආදායම සුවිජශ්ෂී ජලස

වර්ධනය වන විට ජවළඳ කටයුතු මගින් ලැබිය යුතු මුදල් ද ඉ ළ යනු ඇතැයි අජේක්ෂා ජකජේ. ලාභදායී කාරක ප්රාේධනය ලබාගැනීජේ

මූලාශ්ර ජවත ප්රජේශ වීමට ඇති  ැකියාව ස දැඩි ණය පාලනයන් (Given the access to cheap source of Working Capital and

strict credit controls) සැලකිල්ලට ජගන ලාභදායිතාවයට කිසිදු සෘණාත්මක බලපෑමක් අජේක්ෂා ජනාජකජේ.

ඇස්තජේන්තුගත 2022 ස 2023 මූලය වෂෂ සඳ ා සමාගජමහි මිල ඉපැයුේ අනුපාත ගුණකය (PER) පිළිජවලින් 4.69 ස 4.51 ක

ආකේ.ශණීය අගයකින් යුතු ජේ. වේ.තමාන ජකාළඹ වයාපාර වස්තු හුවමාරුජේ දත්ත වලට අනුව ජමය සමස්ථ ජවජළඳජපාළ මිල

ඉපැයුේ අනුපාත ගුණකය වූ 10.76 ක අගයට සාජේක්ෂව, වසර ජදක සඳ ා පිළිජවලින් 56.41% ස 58.04% ක වට්ටමක් ජේ. 2020

වන විට EXPO ජගෝලීය වශජයන් 26 වන විශාලතම ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවා න ජමජ යුේකරු ජලසත් 44 වන විශාලතම නාවික ජවළඳ

භාණ්ඩ ප්රවා න ජමජ යුේකරු ජලසත් නේ කර ඇත. එක්සත් ජනපදය  ා යුජරෝපය ඇතුළු විජද්ශීය ජවළඳජපාළවල් සඳ ා එහි

වයාපාරික කටයුතු නිරාවරණය වී තිබීම ස පුළුල් ජවළඳ පරිමාව සැලකිල්ලට ජගන, සමාගම රුපියජලහි අගය අවප්රමාණය වීමට

එජරහිව ආජයෝජකයින්ට ස්වාභාවික ආරක්ෂාවක් සපයයි. EXPO 10.76x ක පුළුල් ජවළඳපල PER සමඟ සමගාමීව ගණුජදනු විය යුතු

බව අපි විශ්වාස කරන්ජනමු. ජකාටසකට ඉපැයීේ ඇස්තජේන්තුගත 2022 මූලය වෂෂජේදී (FY22E හිදී) රුපියල් 11.63 දක්වා ළඟා වනු

ඇතැයි අපි අජේක්ෂා කරන අතර FY23E හි රුපියල් 12.08 ක අගයකින් සාමානයකරණය ජේ. ජමහි ප්රථිපලය වනුජේ,

ඇස්තජේන්තුගත 2022 මූලය වෂෂජේ ඉපැයීේ මත පදනේව, සමාගජේ ජකාටසක සාධාරණ වටිනාකම (Fair Value) රුපියල් 125.10

(+ 129.50%)ක් බවයි.

EXPO තක්ජසර්ු කිරීම

සංඛයා  රුපියල්  මිලියන  වලින්  දැක්ජේ FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22E FY23E

ආදායම  (Revenue) 56,014.97 63,492.15 77,532.80 95,454.90 103,245.67 218,735.35 306,455.97 383,871.18 

වාේෂික  % ජවනස  (YoY% change) 6.39% 13.35% 22.11% 23.12% 8.16% 111.86% 40.10% 25.26%

බදු  ස  ජපාළි  වලට  ජපර  ඉපැයීේ  (EBIT) 2,088.33    1,934.91    1,820.05    3,202.69    2,243.62      16,830.59    27,197.88    28,236.23    

වාේෂික  % ජවනස  (YoY% change) 55.95% -7.35% -5.94% 75.97% -29.95% 650.15% 61.60% 3.82%

බදු ස  ජපාළි  වලට ජපර  ඉපැයීේ  ආන්තිකය  (EBIT margin) 3.73% 3.05% 2.35% 3.36% 2.17% 7.75% 8.87% 7.36%

ජකාටස්  හිමියන්ජේ  ශුද්ධ  ඉපැයීේ  (Net Earnings (Equity Holders) 1,099.65    972.46       710.87       1,447.99    771.64         14,830.19    22,735.36    23,613.30    

වාේෂික  % ජවනස  (YoY% change) 42.96% -11.57% -26.90% 103.69% -46.71% 1821.91% 53.30% 3.86%

ජකාටසක  ඉපැයීේ  (Earnings Per Share) (රු.) 0.56            0.50            0.36            0.74            0.39              7.59              11.63            12.08            

ජකාටසක  ජපාත්  අගය  (Book Value per Share) (රු.) 6.06            6.27            6.54            7.30            6.47              13.89            23.01            32.48            

ජකාටසක  ලාභාංශ  (Dividend per Share) (රු.) 0.12            0.15            0.15            0.15            -                     0.50              2.56              2.66              

මිල  ඉපැයුේ  අනුපාතය  (Price to Earnings Ratio (x) 12.44         12.06         13.48         5.40            5.07              5.89              4.69              4.51              

මිල  ජපාත්  අගජේ  අනුපාතය  (Price to Book Value Ratio (x) 1.15            0.96            0.75            0.55            0.31              3.22              2.37              1.68              

ජකාටසක  ජවජළඳජපාළ  අගය  (Mkt Price) (රු .) 7.00            6.00            4.90            4.00            2.00              44.70            54.50            54.50            

ජකාටස්  මත ප්රතිලාභ  (Return on Equity) (%) 9.28% 7.94% 5.56% 10.14% 6.11% 54.62% 50.54% 37.18%

ලාභාංශ  ඵලදායීතාවය  (Dividend yield (%) 1.71% 2.50% 3.06% 3.75% 0.00% 1.12% 4.69% 4.88%

ලාභාංශ  ජගවීම  (Dividend Payout) (%) 21.33% 30.15% 41.25% 20.25% 0.00% 6.59% 22.00% 22.00%

ජකාටස්  ප්රාේධනය  මත ණය (Debt to equity) 15.12% 19.61% 32.90% 37.35% 96.49% 67.73% 40.88% 28.95%
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වයාචන වගන්තිය

ජමම වාර්තාජේ අඩංගු ජතාරතුරු ස මතය අපජේ පේ.ජේෂයණ අංශය විසින් විශ්වාසදායක ස මනා විශව්ාසයක් ඇති බවට ත වුරු

ජකජරන ප්රභවයන්ජගන් යුක්ත ජේ. නමුත් ඒවාජේ නිරවදයතාව, සේපූර්ණත්වය ජ ෝ නිවැරදි බව සේබන්ධජයන්කිසිදු නිරූපණයක් ජ ෝ

වගකීමක්, ප්රකාශනයක් ජ ෝ ඇඟවීමක් සිදු ජනාජකජේ. ජල්ඛනජේ අඩංගු සියලුම අද ස් ස ඇස්තජේන්තු ජමම ජල්ඛනජේ දිනය වන
විට පේ.ජේෂයණ අංශජේ  ැඟවීම වන අතර දැනුේදීමකින් ජතාරව ඒවා ජවනස් විය  ැකි අතර, ඒවා ජ ාඳ විශ්වාසයකින් යුතුව ලබා දී

ඇති නමුත් නීතිමය වගකීමකින් බැ ැර ජේ. ජමම වාර්තාව යේ සුරැකුේපත් මිල දී ගැනීම සඳ ා ජ ෝ නැතිනේ විකිණීජේ ඉල්ලීමක් පිණිස

සැළකිය ජනායුතුය. කැපිටල් ට්රස්ට් රිසේ.ච් (පුද්) සමාගම ("සමාගම") ජ ෝ වරින් වර ඊට සේබන්ධ පුද්ගලයින්ට ආජයෝජන

බැංකුකරණයක් ජ ෝ ජවනත් සේබන්ධතාවයක් තිබිය  ැකිය, ඒවා ඇතුළුව ඒවාට පමණක් සීමා ජනාවී, වාණිජ බැංකු ගනුජදනු සඳ ා

(ණය ඇතුළුව) ස භාගී වීම ජ ෝ ආජයෝජනය කිරීම ජ ෝ එහි සඳ න් සියලුම නිකුත් කරන්නන්, ඔවුන්ජේම ගිණුමක් ජ ෝ ඔවුන්ජේ

ගනුජදනුකරුවන්ජේ ගිණුේ සඳ ා සේබන්ධතා තිබිය  ැකිය. සමාගම  ා සේබන්ධ පුද්ගලයින් ජමහි සඳ න් සුරැකුේපත් නිකුත්

කරන්නාට ආයතනික මූලය ස ජවනත් ජස්වාවන් සැපයීමට ජ ෝ සපයා දී තිබීමට පුළුවන් අතර, ජමහි සඳ න් කර ඇති සුරැකුේපත්

සඳ ා විකල්ප නිකුත් කිරීම ජ ෝ ඒ  ා සේබන්ධ ඕනෑම ආජයෝජනයක් ස මිලදී ගැනීමක් ස / ජ ෝ විකිණීමක් ජ ෝ ඉදිරිපත් කිරීමක්

සිදු කිරීමට ජ ෝ කර තිබීමට පුළුවන් අතර, වරින් වර විවෘත ජවළඳජපාජල් ජ ෝ ජවනත් ආකාරයකින් සුරැකුේපත් මිලදී ගැනීම ස 

විකිණීම ජ ෝ ඒ  ා සේබන්ධආජයෝජනයක් සිදු කිරීමට  ා සිදුකර තිබීමට පුළුවන.

ජමම වාර්තාජේ “අජේක්ෂා කරන්න”, “විශ්වාස කරන්න”, “ඇස්තජේන්තු කරන්න”, “අද ස් කරන්න”, “සැලැස්ම”, “සැලසුේ කරන්න”,
“පුජරෝකථනය කරන්න”, “ අනාවැකි පළ කරනවා”ස “ වයාපෘතිය ”ආදී අනාගතය පිළිබඳ දැකීමට ජකජරන ප්රකාශන ස යේ සිදුවීමක්

ජ ෝ ප්රථිපලයක් සේබන්ධජයන් “ විය  ැකිය ”, “ කැමැත්ත ”,“ කළ  ැකිය ”,“ කළ යුතුයි ”,“ විය  ැකිය ”ජ ෝ“ සිදුවිය  ැකිය ”ජ ෝ ඒ
 ා සමාන අද සක්  ැජඟන ප්රකාශ තිබිය  ැක. එබඳු ඉදිරි දැක්ම ප්රකාශ පදනේ වී ඇත්ජත් උපකල්පන ස දැනට අපට ලබා ගත  ැකි

ජතාරතුරු මත වන අතර, ඒවා යේ යේ අවදානේ ස අවිනිශ්ිතතාවන්ට යටත් වන අතර, සතයය වශජයන් ඉදිරියට එන තත්වයන් එජස්

ප්රකාශිත තත්වයන්ට වඩා ජවනස් විය  ැකිය, ස සතය ප්රථිපලය ඊට වඩා ජවනස් විය  ැක. ජමම ඉදිරි දැක්ම ප්රකාශයන්ට අනවශය

අදාළත්වයක් ජනාදක්වන ජලස පාඨකයන්ට අවවාද කරනු ලැජබ්ල. කැපිටල් ට්රස්ට් රිසේ.ච් (පුද්) සමාගම ජමම ප්රකාශනජේ දිනට පසුව වන
නව ජතාරතුරු, සිදුවීේ ජ ෝ තත්වයන් දැක්වීම සඳ ා ජ ෝ බලාජපාජරාත්තු ජනාවූ සිදුවීේ දැක්වීම සඳ ා එවැනි ඉදිරි අජේක්ෂාවන්

යාවත්කාලීන කිරීමට ජ ෝ සංජශෝධනය කිරීමට ඇති වගකීම පැ ැදිළිවම ප්රතික්ජෂ්ප කරයි. විනිමය අනුපාත උච්චාවචනයන්

ආජයෝජකයින් ජේ ප්රතිලාභ ජකජරහි බලපානු ලබයි. කැපිටල් ට්රස්ට් රිසේ.ච් (පුද්) සමාගම, ඔවුන්ජේ අනුබද්ධ සමාගේ, ආශ්රිතයන්,
අධයක්ෂවරුන් ස / ජ ෝ ජස්වකයින්ට ජමම වාර්තාජේ සඳ න් සමාගේවල සුරැකුේපත් ජ ෝ වුත්පන්නයන්සඳ ා ආජයෝජන තිබිය  ැකි

අතර, ජමහි දක්වා ඇති අද ස්වලට පට ැනි ආජයෝජන තීරණ ගත  ැකිය. කැපිටල් ට්රස්ට් රිසේ.ච් (පුද්) සමාගම, එහි අධයක්ෂවරුන්,
නිලධාරීන්, උපජද්ශකයින්, ජස්වකයින්, ආශ්රිතයන් ජ ෝ වයාපාරික  වුල්කරුජවකු විසින් යේ අයකුට ජමම වාර්තාජේ ප්රථිපලයක් ජලස

ගනු ලැබූ තීරණයක් ක්රියාත්මක කිරීජේ ජ ්තුජවන් සෘජුවම ජ ෝ වක්රව පැන නගින වන්දි ජගවීේ,  ානි පූර්ණයන්, අලාභ පියවීේ, පාඩු,
නීතිමය කටයුතු, පිරිවැය දැරීේ, ජගවුේ ා පියවුේ ස නීති ගාස්තු ජගවීේ පිණිස වගකිවයුතු ජනාජේ.


