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STOCK
3-MONTH 

HIGH (MMK)
3-MONTH

LOW (MMK)
AVERAGE DAILY 

VOLUME
TOTAL TRADING VALUE 

(MMK)

FMI 12,500 8,400 2,074 1,357.6 mil

MTSH 3,450 2,800 5,990 1,133.1 mil

MCB 7,900 7,000 210 94.7 mil

FPB 24,500 20,000 260 350.6 mil

TMH 3,100 2,600 1,783 317.1 mil

ရန္ကုန္စေတ ာ့အိပ္္ခိန္း (YSX) တြင္ ၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္၊ ဧၿပီလ မွ ဇြန္လအတြင္း အစုရွယ္ယ ေရ င္း၀ယ္မ္ပမ မာဏ စုစုေပ င္းမွ ျမန္မ ကခပ္ေငြ ၃.၂၅
ဘီလီယံေကခ ္ျ စ္ၿပီး၊ အစုရွယ္ယ အေရအတြက္ ၆သိန္း ၁ေသ င္းေကခ ္ အေရ င္းအ၀ယ္ျ စ္္္ာ့ပ သ။္ Block Trading (ရွယ္ယ အေရ
အတြက္ အေျမ က္အမခ းေရ င္း၀ယ္ျ္င္း) အေနျ င္ာ့ ဧၿပီလ မွ ဇြန္လအတြင္း FMI ရွယ္ယ အေရအတြက္ ၁၀,၅၁၃ စု၊ MTSH ရွယ္ယ 
အေရအတြက္ ၄၇၀,၂၅၁ စု ုႏွင္ာ့ MCB ရွယ္ယ အေရအတြက္ ၄၀၁,၀၀၀ စုတို႔ အေရ င္းအ၀ယ္ျ စ္္္ာ့ပ သ။္ 

FMI, MTSH TMH

စ - ၃ မွ ၉ စ - ၁၀ မွ ၁၂

SECM

ျမန္မ ုုိႏင္ငံ ေငြေ္ခးသက္ေသ္ံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေက ္မရွင္ (SECM)မွ ရန္ကုန္စေတ ာ့အိပ္္ခိန္း (YSX) ရွိ စ ရင္း င္ကုမမမာဏီမခ း
တြင္ ုႏိုင္ငံျ္ းသ းမခ း ၃၅% အထိ ပ  င္ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံ္ြင္ာ့ ္ြင္ာ့ျပ ္ခက္ အမိန္႔ေၾက ္ျင စ အမွတ္ (၁/၂၀၁၉) ကို ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္
(ေသ ၾက ေန႔) တြင္ ထုတ္ျပန္္္ာ့ပ သ။္ အဆိုပ အမိန္႔ေၾက ္ျင စ အရ YSX သ။္ ုႏိုင္ငံျ္ းသ းမခ း စ ရင္း င္ကုမမမာဏီမခ းး၏ ရွယ္ယ မခ းကို
စတင္ အေရ င္းအ ယ္ျပ လုပု္ႏိုင္မ။္ာ့ရက္ုႏွင္ာ့ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္မခ းျပ လုပ္ုႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသ လုပ္ငန္းစ။္းမခး္းမခ းကို SECM း၏ ္ြင္ာ့ျပ 
္ခက္ရယူ၍ ထုတ္ျပန္ရမ။္ ျ စပ္ သ။္ YSX သ။္ အစုရွယ္ယ မခ း အေရ င္းအ ယ္ျပ လုပ္ရ တြင္ အစုရွယ္ယ တစ္မခိ း တစ္စ းတ။္းထ းရွိ
ေဆ င္ရြက္ရမ။္ျ စ္ၿပီး စ ရငး္ င္ကုမမမာဏီအသီးသီးက ေက ္မရွင္သို႔ တင္ျပထ းသ။္ာ့ ုႏုိင္ငံျ္ းပိုင္ဆိုင္မ္ကို လက္္ံ္ြင္ာ့ျပ မ။္ာ့ ရ ္ိုင္ုႏ္န္း
အတြင္းသ အေရ င္းအ ယ္ေဆ င္ရြက္ရမ။္ျ စ္သ။္ ထို႔အျပင္ အေရ င္းအ ယ္ၿပီးေျမ က္ၿပီး အစုရွယ္ယ မခ း မွတ္တမ္းတင္သ။္ာ့အ္ခိန္
တြင္ ုႏိုင္ငံျ္ းကုမမမာဏီျ စ္ပ က တိုက္ရုိက္အစုရွယ္ယ ပိုင္ဆိုင္မ္ကိုသ ုႏိုင္ငံျ္ းပိုင္ဆိုင္မ္ႈု သတ္မွတ္မ။္ ျ စ္ပ သ။္ 

ုႏိုင္ငံျ္ းသ းမခ း YSX ရွိ စ ရင္း င္ကုမမမာဏီမခ းး၏ ရွယ္ယ မခ းကို စတင္အေရ င္းအ ယ္ ျပ လုပ္ုႏိုင္မ။္ာ့ရက္မွ ေငြေ္ခးသက္ေသ္ံ
လက္မွတ္ရလုပ္ငန္းမခ းုႏွင္ာ့ YSX မွ ုႏိုင္ငံျ္ းသ းမခ း ရွယ္ယ အေရ င္းအ ယ္ျပ လုပ္ုႏိုင္သ။္ာ့ စနစ္အတြက္ျပင္ဆငျ္္င္းုႏွင္ာ့ SECM မွ
ုႏိုင္ငံျ္ းသ းရင္းုႏွီးျမွ ပု္ႏွံသူ ရွယ္ယ အေက င္ာ့မခ း ြင္ာ့လွစ္ုႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစ။္းမခး္းမခ း ထုတ္ျပန္ရမ။္ျ စ္ေသ ေၾက င္ာ့ အမိန္႔ေၾက ္ျင 
စ ထြက္ၿပီး ေန က္ထပ္ (၂) လ မွ (၃) လ အထိၾက ျမင္ာ့ုႏုိင္ေ္ခရွိပ သ။္ 
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AUG

3

SEP

1

SEP

1

SEP

22

MTSH အျမတ္ေ စု အ္ခနိဇ္ယ း

အျမတေ္ စု္စံ း္ြင္ာ့ရရွိရန္ ေန က္ဆံုး ယ္ယူရမ။္ာ့ေန႔ ဇူလိုငလ္ (၉) ရက္

အျမတေ္ စု္ံစ း္ြင္ာ့မရွိေသ 
အစရုယွ္ယ  ယ္ယူသ။္ာ့ရက္

ဇူလိုငလ္ (၁၀) ရက္

အျမတေ္ စု္ံစ း္ြင္ာ့ရရွိမ။္ာ့
အစုရွယ္ယ အျ စ္အတ။္ျပ မ။္ာ့ရက္

ဇူလိုငလ္ (၁၂) ရက္

အျမတေ္ စုထုတ္ေပးမ။္ာ့ရက္ ထပ္မံေၾက။ ပ မ။္

TMH အျမတ္ေ စု အ္ခနိဇ္ယ း

အျမတေ္ စု္စံ း္ြင္ာ့ရရွိရန္
ေန က္ဆံုး ယ္ယူရမ။္ာ့ေန႔

ဇူလုိငလ္ (၂၃) ရက္

အျမတေ္ စု္ံစ း္ြင္ာ့မရွိေသ 
အစရုယွ္ယ  ယ္ယူသ။္ာ့ရက္

ဇူလိုငလ္ (၂၄) ရက္

အျမတေ္ စု္ံစ း္ြင္ာ့ရရွိမ။္ာ့
အစုရွယ္ယ အျ စ္အတ။ျ္ပ မ။္ာ့ရက္

ဇူလိုငလ္ (၂၆) ရက္

ရွယ္ယ အေရ င္းအ ယ္ ရပ္ဆိုင္းထ းမ။္ာ့ရက္ ဇူလိုငလ္ (၂၄) မွ (၃၁) ရက္

အပိုဆု အစုရွယ္ယ ထုတ္ေပးမ။္ာ့ရက္ ဇူလိုငလ္ (၃၁) ရက္

ေငြသ းအျမတ္ေ စု ထုတ္ေပးမ။္ာ့ရက္ စက္တငဘ္ လ (၂၇) ရက္

ေဆ ငရ္ြက္္ ခက္ (၁) 
မတိုင္္င္

ေဆ ငရ္ြက္္ ခက္ (၁) 
အၿပးီ

51% 48.45%

YOMA 
BANK

IFC

ေဆ ငရ္ြက္္ ခက္ (၂) 
မတိုင္္င္

ေဆ ငရ္ြက္္ ခက္ (၂) 
အၿပးီ

48.45% 62.52%

FMI
YANGON 

LAND

FMI ုႏွစပ္တလ္။္
အေထြေထြအစ။း္အေ း
၉ န ရီ မွ ၁၁ န ရီ္ြအ္ထိ
Sedona ႈိုတယ္၊ ရန္ကုန္

YSX Expo ပြႀ္ကီး
၉ န ရီ္ြ္ မွ ၃ န ရီ္ြအ္ထိ
Novotel ႈိုတယ္၊ ရန္ကုန္

MTSH ုႏွစပ္တ္လ။္
အေထြေထြအစ။း္အေ း
ေန႔လ။္ ၂ န ရီ စတင္မ။္

Myanmar Expo Hall

TMH ုႏွစပ္တ္လ။္
အေထြေထြအစ။း္အေ း

ပြက္ခင္းပမ။္ာ့အ္ခိန္
ထပ္မံေၾကျင မ။္ 

၂၀၁၄ ္ုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘ လ (၁၆) ရက္တြင္ International Finance Corporation (IFC) ုႏွင္ာ့ ္ခ ပ္ဆို္္ာ့သ။္ာ့ ေျပ င္းလ္ုႏိုင္ ေသ ေ္ခးေငြ
(convertible loan) စ ္ခ ပအ္ရ FMI ကုမမမာဏီသ။္ IFC ထံကခန္ရွိေသးေသ ေ္ခးေငြမခ းကို ရုိးမဘမာဏ္း၏ အစုရွယ္ယ ၅% သို႔ေျပ င္းလ္ရန္
၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္၊ ေမလ (၂၃) ရက္တြင္ သေဘ တူ။ီမ္ ရရွိ္္ာ့သ။္ အဆိုပ ေ္ခးေငြမွ အစုရွယ္ယ သို႔ ေျပ င္းလ္မ္သ။္ ရုိးမဘမာဏ္း၏
အစုရွယ္ယ  ယ္ယူျ္င္းုႏွင္ာ့ အစုရွယ္ယ ပိုင္ဆိုင္မ္ေျပ င္းလ္ျ္င္း ေဆ င္ရြက္္ခက္ (၁) ျ စ္ၿပီး ရုိးမဘမာဏ္သ။္လ။္း ုႏိုင္ငံျ္ း
ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမျ္ပ လုပ္သ။္ာ့ ျမနမ္ ုႏိုင္ငံး၏ ပထမဆံုးစီးပြ းျ စ္ဘမာဏ္တစ္္ုျ စ္လ ္္ာ့သ။္ အဆိုပ ေဆ င္ရြက္္ခက္ (၁) လုပ္ေဆ င္မ္အၿပီး
တြင္ ရိုးမဘမာဏ္တြင္ရွိ FMI း၏ ရွယ္ယ ပိုင္ဆိုင္မ္မွ ေအ က္ပ အတိုင္းျ စ္သ။္ 

ကခန္ရွိသ။္ာ့ ေ္ခးေငြမခ းကို အစုရွယ္ယ 
၅% အျ စ္ေျပ င္းလ္

ေဆ င္ရြက္္ခက္ (၂) အရ FMI ကုမမမာဏီသ။္ Yangon Land ကုမမမာဏီုႏွင္ာ့ ရွယ္ယ အလ္အထပ္ျပ လုပ္ရန္ သေဘ တူ။ီမ္ရရွိ္္ာ့ၿပီး Yangon
Land ပိုင္ ရုိးမဘမာဏ္ အစုရွယ္ယ ၆၆၉,၅၅၃ စု အ းအလ္အထပျ္ပ လုပ္ရန္ FMI သ မန္အစုရွယ္ယ အသစ္ ၉.၀၉ သန္း္န္႔ကို Yangon
Land သို႔ ထုတ္ေ မ။္ာ့အျပင္ ေငြသ း ကခပ္ (၁၀.၁) ဘီလီယံ္န္႔ကိုပ ထပ္ေဆ င္းေပးမ။္ျ စ္ပ သ။္ အသစ္ထုတ္ေ မ။္ာ့ FMI သ မန္
အစုရွယ္ယ တစ္စုလွခင္ ကခပ္ ၁၀,၀၀၀ အျ စ္သတ္မွတ္မ။္ျ စ္ပ သ။္ အဆိုပ ေဆ င္ရြက္္ခက္ (၂) လုပ္ေဆ င္မ္ုႏွင္ာ့တကြ FMI ကုမမမာဏီ
း၏ အျ္ းမတ။္ရင္းုႏွီးေငြတိုး္ခ္ခ်ဲ႕ လုပ္ေဆ င္မ္မခ းအၿပီးတြင္ ရိုးမဘမာဏ္တြင္ရွိ FMI း၏ ရွယ္ယ ပိုင္ဆိုင္မ္မွ ေအ က္ပ အတိုင္းျ စ္သ။္ 

အသစ္ထုတ္ေ မ။္ာ့ FMI သ မန္အစုရွယ္ယ 
၉.၀၉ သန္း + ေငြသ း ကခပ္ ၁၀.၁ ဘီလီယံ

ရိုးမဘမာဏ္ရွယ္ယ ၆၆၉,၅၅၃ စု
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FMI 

Ref: FMI Co., Ltd

အၾကမ္းအျမတ္အ္ခိ း

၃၉.၆%

အသ းတင္အျမတ္အ္ခိ း

၅.၂%

အေၾကြး/မတ။္ရင္းုႏွီးေငြအ္ခိ း

၃၉.၀%

FY 2019

MCB “ ”

ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ေ ေ  ္  ရီလတြင္ ျမန္မ ုႏိုင္ငံသ းမခ းဘမာဏ္ (MCB)
သ။္ ဂခပန္ုႏုိင္ငံ တိုကခိ ၿမိ ခ်ဲ႕အေ္ခစိုက္ ေငြလလ္လုပ္ငန္းေဆ င္ရြက္
သ။္ာ့ ကုမမမာဏီျ စ္သ။္ာ့ Queen Bee Capital ုႏွင္ာ့ ဂခပနု္ႏွင္ာ့ ျမနမ္ 
နိုင္ငံမခ းၾက း ေငြလလ္လပု္ငန္းမခ းျပ လုပ္ုႏိုင္ရန္ ုႏွစ္းီးသေဘ တူ
လက္မွတ္ေရးထုိး္္ာ့သ။္ အဆိုပ လက္မွတ္ေရးထိုးမ္အရ ဂခပန္
ုႏိုင္ငံး၏ ေငြလလမ္္မခ းကို MCB ုႏွင္ာ့ အျ္ းေသ ျပ။္တြင္းဘမာဏ္
မခ းရွိ current ၊ saving အေက င္ာ့မခ းုႏွင္ာ့ ATM ကတ္မခ းမွ
ထုတ္ယူုႏိုင္မ။္ျ စ္သ။္ 

ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ေမလတြင္ MCB သ။္ လက္ရွိေဆ င္ရြက္ေနသ။္ာ့
“သဘ  ” ပေရ ဂခက္အတြက္ ျပ။္တြင္း supplier မခ းုႏွင္ာ့
န းလ။္မ္ စ ္ၽြန္လလ မခ းေရးထိုး္္ာ့ပ သ။္ “သဘ  ” ပေရ 
ဂခက္သ။္ ျမန္မ ုုိႏင္ငံး၏ အစ းအေသ က္ုႏွင္ာ့ အေ ခ ္ယမက 
က႑တြင္ ။စ္။မ္းေစမ္ပိုန။္းသ။္ာ့ ထုတ္လုပ္မ္ အေလာ့အကခင္ာ့
ေက င္းမခ းကို ပံာ့ပိုးုႏိုင္ရန္ ရ။္ရြယ္ပ သ။္ 

TMH

၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္တြင္ TMH Telecom
ကုမမမာဏီလီမိတက္သ။္ ရွမ္းျပ။္နယ္ေျမ က္ပိုင္း၊ နမၼတူၿမိ ခ်ဲ႕အနီး
ရွိ ေရအ းလွခပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးစ္န္း (၄) ္ုကို လုပ္ငန္းဧရိယ 
အက္ျ တ္ေလာ့လ ျ္င္း ္ြင္ာ့ျပ ္ခက္ကို ရွမ္းျပ။္နယ္အစိုးရ
ျပ။္နယ္လွခပ္စစ၊္ စြမ္းအင္ုႏွင္ာ့စက္မ္ န္ႀကီးႀ နုႏွင္ာ့ န းလ။္မ္
စ ္ၽြန္လလ လက္မွတ္ ေရးထိုး၍ ရရွိ္္ာ့ပ သ။္ TMH သ။္
အဆိုပ အက္ျ တ္ေလာ့လ မ္မခ းမွ power station တ။္ေဆ က္
ရန္ ျ စု္ႏိုင္စြမ္းအေျ္အေနမခ း ေတြခ်ဲ႕ရွိပ က စြမ္းအင္ျ န္႔ျ ဖးေရး
စ္န္းမခ းကို တ။္ေဆ က္ျ္င္း စီမံကိန္းမခ းအ းလံုးကို္ ္ြင္ာ့ျပ 
္ခက္ရရွိမ။္ ျ စ္သ။္ 

အဆိုပ လက္မွတ္ေရးထိုးမ္သ။္ TMH ကုမမမာဏီး၏ စြမ္းအင္
လုပ္ငန္းမခ းတြင္ လုပ္ငန္းတိုး္ခ္ခ်ဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္သ။္ာ့ လုပ္ေဆ င္မ္
အျ စ္ယူဆရၿပီး ကုမမမာဏီသ။္ တြ္ က္လုပ္ငန္းမခ းလုပ္ေဆ င္
ပ က ကုမမမာဏီဘုတ္အ ြ္႔မွ အသိေပးတငျ္ပသြ းမ။္ ျ စ္သ။ ္

ကုမမမာဏအီပုစ္ု  ငေ္ငြမခ းတိးုတကလ္ သ။္ာ့အ။ီ အသံုးစရတိမ္ခ းလ။း္ျမင္ာ့တက္

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္အတြက္ FMI ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏  င္ေငြမွ ကခပ္ ၂၇၉.၇ ဘီလီယံရွိ္္ာ့ၿပီး ကုမမမာဏီး၏ ဘ႑ ေရး န္ေဆ င္မ္လုပ္ငန္း
 င္ေငြ ၃၆.၅% တိုးတက္မ္သ။္ အဓိကအေထ က္အကူျပ ္္ာ့ပ သ။္ ကုမမမာဏီအုပ္စးု၏ စုစုေပ င္း င္ေငြသ။္ ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ဘ႑ ေရးုႏွစ္
ထက္ ၃၆% တိုးတက္္္ာ့ေသ ္လ။္း FMI း၏ အသံုးစရိတ္မခ းျ စ္သ။္ာ့  န္ထမ္းလစ အသံုးစရိတ္မခ း၊ ကၽြမ္းကခင္ပ။ ရွင္မခ းး၏စရိတ္၊
ေစခးကြက္ျမွင္ာ့တငေ္ရးစရိတ္မခ းုႏွင္ာ့ အျ္ းဘ႑ ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရ စရိတ္မခ းမွ ၄၉.၇% ္န္႔ ပိုမိုမခ းျပ းလ ္္ာ့ပ သ။ ္ ထို႔ေၾက ငာ့္
ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏ အသ းတင္အျမတ္ င္ေငြအ္ခိ းမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ ၅.၂% သ ရွိၿပီး ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ ၁၂.၁%
ရွိ္္ာ့၍ ရ ္ိုင္ုႏ္န္းအ းျ င္ာ့ ၆.၉% ္န္႔ ကခဆင္း္္ာ့သ။္ကို ေတြ႔ရသ။္ FMI း၏ လက္ရွိ ရွယ္ယ တစ္စု င္ေငြမွ ကခပ္ ၃၃၈ ျ စ္ပ သ။ ္
၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏ မတ။္ရင္းုႏွီးေငြမွ ကခပ္ ၃၀၆.၂ ဘီလီယံ္န္႔ရွိၿပီး ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ဘ႑ ေရးုႏွစ္ထက္ ၁၂.၉%
တိုးတက္မ္ရွိ္္ာ့ပ သ။္ FMI း၏ အသ းတင္အေၾကြးမွ ကခပ္ ၁၁၉.၁ ဘီလီယံရွိ္္ာ့၍ ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ဘ႑ ေရးုႏွစ္ထက္ ၄၀.၈% ပိုမိုမခ းျပ း
္္ာ့က ကုမမမာဏီး၏ အေၾကြး/မတ။္ရင္းုႏွီးေငြအ္ခိ းမွ ၃၉% ရွိလ ္္ာ့သ။္ကို ေတြခ်ဲ႕ရသ။္ 
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၂၀၁၈-၁၉ FMI  င္ေငြ္ ြ္တမး္ (ကခပ)္

8.9%

0.1% 90.7%

9.1%

0.2%

279.7
bil

205.6 
bil

Associates & Joint 
Venture

Profit/Loss
(‘000)

Chindwin Holdings (50,642)

Thanlyin Estate 
Development

17,539,469

Meeyahtar International 
Hotel

128,287

LSC-FMI Co., Ltd (1,640)

Pun Hlaing Link Services 3,313,681

FMI Garden 
Development

(163,331)

FMI Decaux (189,156)

Total 20,576,668

FY 2018 FY 2019

Book Value per share (MMK) 12,336 11,672

Cash Dividend (MMK) 100 -

Dividend Yield 0.87% -

Dividend Payout Ratio 13.40% -

Earnings per share (MMK) 746 338

Price to Earnings Ratio 15.41 33.99

Price to Book Ratio 0.93 0.99

Current Ratio 0.89 0.86

Return on Assets 1.08% 0.51%

Return on Equity 13.28% 7.72%

Profit Margin 12.05% 5.16%

Debt to Equity Ratio 0.45 0.64

Net Gearing Ratio 31.18% 38.88%

FMI ကုမမမာဏးီ၏ Fundamental မခ းကို ေလာ့လ ျ္ငး္

မွတ္္ခက္ - ေစခးုႏ္န္းအ္ခိ းမခ းကို ရွယ္ယ တစ္စုတန္ ိုး ကခပ္ ၁၁,၅၀၀ ျ င္ာ့ တြက္္ခက္ထ းပ သ။္ 

• Earnings per share ုႏွင္ာ့ PE ratio မခ းသ။္
ရုိးမဘမာဏ္ အစုရွယ္ယ ပိုင္ဆိုင္မ္အေျပ င္းအလ္
ေဆ င္ရြက္္ခက္မခ း အၿပီးတြင္ ကိန္းဂမာဏန္း
အေျပ င္းအလ္ရွိုႏိုင္ပ သ။္ 

• ၂၀၁၈-၁၉ အတြက္ အျမတ္ေ စု မ္ြေ္ ရန္
ဒ ရိုက္တ အ ြ္႔မွ အဆိုျပ ထ းသ။္ 

• ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏ အသ းတင္အျမတ္ေငြမခ း
ကခဆင္း္္ာ့ေသ ေၾက င္ာ့ အျမတ္အစြန္းအ္ခိ းမခ း
ကခဆင္း္္ာ့သ။္ကို ေတြ႔ရသ။္ 

• ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏ အသ းတင္အေၾကြးတိုးတက္မ္
သ။္ မတ။္ရင္းုႏွီးေငြး၏ တိုးတက္မ္ထက္
မခ းျပ းေနေသ ေၾက င္ာ့ net gearing ratio မွ 
တိုးျမင္ာ့လ ္္ာ့သ။္ 

• Net gearing ratio မွ ကုမမမာဏီအုပ္စုမွ ပစ္မွတ္
ျ စ္သ။္ာ့ ၄၀% ေအ က္တြင္ ဆက္လက္ရပ္
တ။္ေနသ။္ 

ဘ႑ ေရး နေ္ဆ ငမ္လု္ပင္နး္သ။္ ကုမမမာဏအီပုစ္းု၏  င္ေငြကို အဓကိပံာ့ပိးုလခကရ္ွိ

ရုိးမဘမာဏ္း၏ ဘ႑ ေရး နေ္ဆ င္မလ္ုပ္ငန္းသ။္ FMI ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏  င္ေငြကို အဓကိအ္န္းက႑မွ ဆက္လက္ပံာ့ပိုးေပးလွခက္ရွိၿပီး
၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ ကုမမမာဏီအုပ္စု စုစုေပ င္း င္ေငြး၏ ၉၁% ကို ေထ က္ပံာ့ေပး္္ာ့ပ သ။္ ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏
ကခန္းမ ေရးလုပ္ငန္းမခ းသ။္ လ။္း ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ဘ႑ ေရးုႏွစ္မခ းတြင္ ပံုမွန္ င္ေငြမခ းတိုးတက္္္ာ့ၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္
 င္ေငြ ၃၂.၆% တိုးတက္မ္ရွိ္္ာ့ၿပီး ကခပ္ ၂၄.၉ ဘီလီယံ  င္ေငြရရွိ္္ာ့သ။္ FMI း၏  က္စပ္လုပ္ငန္းုႏွင္ာ့ တြ ္က္လုပ္ငန္းမခ းမွ
္ြေ္ သ။္ာ့အျမတ္ င္ေငြမွ ၇၄.၉% တိုးတက္္္ာ့ၿပီး ကခပ္ ၂၀.၅ ဘီလီယံအထိရွိ္္ာ့ပ သ။္ အဆိုပ အျမတ္ေငြတိုးတက္မ္တြင္ Thanlyin
Estate Development မွ ေစခးကြက္တန္ ိုးုႏွင္ာ့အ။ီ ျပန္လ။္တန္ ိုးသင္ာ့ရ မွ ရရွိေသ အျမတ္ေငြုႏွင္ာ့ Pun Hlaing Link Services Co.,
Ltd မွ ရရန္ပိုင္္ြင္ာ့ တ္ခိ ခ်ဲ႕အ း Yangon Land Co., Ltd သို႔ လလ္ေျပ င္းျ္င္းမွ ရရွိ္္ာ့ေသ အျမတ္ေငြ တို႔ေၾက င္ာ့ ျ စ္ပ သ။္ 
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MTSH 

Myanmar Japan Thilawa

Development Limited (MJTD)

Thilawa Property 

Development (TPD)

41% 80%

ကုမမမာဏးီ၏ အန ဂတအ္လ းအလ 
ဘ႑ ေရးလပုင္နး္ နေ္ဆ ငမ္္

ရိုးမဘမာဏ္း၏ အစုရွယ္ယ  ယ္ယူျ္င္းုႏွင္ာ့ ပိုင္ဆိုင္မ္ေျပ င္းလ္ျ္င္းဆိုင္ရ ေဆ င္ရြက္္ခက္မခ းအၿပီးတြင္ FMI ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏ ရုိးမဘမာဏ္တြင္
ရွယ္ယ ပိုင္ဆိုင္မ္မွ ၆၂.၅၂% ္န္႔ရွိမ။္ ျ စ္သ။္ ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ဘ႑ ေရးုႏွစ္မခ းတြင္ ရုိးမဘမာဏ္း၏ တိုးတက္မ္ုႏ္န္းုႏွင္ာ့ FMI ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏
 င္ေငြမခ းကို အဓိကအ္န္းက႑မွ ေထ က္ပံာ့ေပးမ္ကို ေလာ့လ ျ္င္းျ င္ာ့ FMI း၏ ရုိးမဘမာဏ္တြင္ ၆၂.၅၂% ပိုင္ဆိုင္မ္သ။္ ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏
အန ဂတ္ ြံ႔ၿ ိ းတိုးတက္မ္ကို မခ းစြ အေထ က္အကူျပ ုုိႏင္ေ္ခရွိေၾက င္း ေတြ႔ရသ။ ္ သို႔ေသ ္ အဆိုပ ရိုးမဘမာဏ္း၏ ေဆ င္ရြက္္ခက္မခ း
တြင္ FMI သ မန္ရွယ္ယ အသစ္ ၉ သန္း္န္႔ ထုတ္ေ ျ္င္းပ  င္မ။္ ျ စ္ေသ ေၾက ငာ့္ FMI ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏ ရွယ္ယ တစ္စု င္ေငြုႏွင္ာ့
အသ းတငျ္မင္သ ေသ ပိုင္ဆိုင္မ္မခ း (net tangible assets) မွ အ းေပခ ာ့ (diluted) သြ းမ။္ကို သတိျပ ရမ။္ျ စ္သ။္ 

အိမျ္္ေံျမလပု္ငနး္ နေ္ဆ ငမ္္

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ FMI း၏ အိမ္ျ္ံေျမလုပ္ငန္းျ စ္သ။္ာ့ Yoma Land မွ တန္ ိုးန။္းအိမ္ရ စီမံကိန္းျ စ္သ။္ာ့ City Loft ကို
စတင္္္ာ့ျ္င္းေၾက ငာ့္ ၄င္းး၏ အိမျ္္ံေျမ န္ေဆ င္မ္လုပ္ငန္းကို လူလတ္တန္းစ းေစခးကြက္သို႔ တိုး္ခ္ခ်ဲ႕ေဆ င္ရြက္လ သ။္ကို ေတြ႔ရပ သ။္ 
လက္ရွိ ျမန္မ ုႏိုင္ငံ အိမ္ျ္ံေျမလုပ္ငန္းသ။္ ေျပ င္းလ္မ္မခ းုႏွင္ာ့ ၾကံ ေတြ႔ေနသ။္ာ့ အ္ခိနျ္ စ္ၿပးီ ၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စတင္တ။္ေဆ က္
လခက္ရွိသ။္ာ့ City Loft စီမံကိန္းမွ FMI ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏ အိမ္ျ္ံေျမလုပ္ငန္းမခ းအတြက္  င္ေငြလမ္းေၾက င္းအသစ္ တစ္ရပ္ပင္ျ စ္ပ သ။္ 
Yoma Land း၏ အဓိကစီမံကိန္းျ စ္သ။္ာ့ Yoma Central မွ လ။္း ရ။္မွန္းထ းသ။္ာ့အတိုင္း ၂၀၂၁ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ အေက င္ထ။္
ေ  ္ၿပီးေျမ က္မ။္ ျ စ္သ။္ လက္ရွိအ္ခိန္တြင္ FMI သ။္ Yoma Central စီမံကိန္းတြင္ ၁၂% ရွယ္ယ ပိုင္ဆိုင္ပ သ။္ 

ကခနး္မ ေရးုွႏင္ာ့ ္ရီးသြ းလပုင္နး္ နေ္ဆ ငမ္္

ကခန္းမ ေရး န္ေဆ င္မ္လုပ္ငန္းတြင္ ကုမမမာဏီအုပ္စုသ။္ “Hub and Spoke” ကခန္းမ ေရး န္ေဆ င္မ္ပံုစံကို ဆက္လက္တိုး္ခ္ခ်ဲ႕ ေဆ င္ရြက္
သြ းမ။္ျ စ္သ။္ စီးပြ းေရးမိတ္ က္ျ စ္သ။္ာ့ စကၤ ပူစေတ ာ့အိပ္္ခိန္းစ ရင္း င္ OUE Lippo Healthcare Limited ုႏွင္ာ့ ကခန္းမ ေရး
 န္ေဆ င္မ္မခ း ပူးေပ င္းေဆ င္ရြက္ျ္င္းျ င္ာ့ စီးပြ းေရးအရ မႈ ဗခဖႈ ေျမ က္သ။္ာ့ လုပ္ငန္းပူးေပ င္းေဆ င္ရြက္မ္မခ းစြ ကို ျပ လုပ္
ုႏိုင္မ။္ျ စ္သ။္ ္ရီးသြ းက႑တြင္ ျမန္မ ုုိႏင္ငံအစိုးရမွ တရုတ္္ရီးသြ းဧ။္ာ့သ။္မခ းအတြက္ ဗီဇ သတ္မွတ္္ခက္မခ းေျ ေလခ ာ့
ေပး္္ာ့ျ္င္းုႏွင္ာ့ အျ္ းအေရွခ်ဲ႕အ ရွုႏိုင္ငံအ္ခ ိခ်ဲ႕မွ ္ရီးသြ းမခ းအတြက္ ဗီဇ ကင္းလြတ္္ြင္ာ့မခ း လုပ္ေဆ င္္္ာ့ေသ ေၾက ငာ့္ အေန က္တိုင္း
္ရီးသြ းဧ။္ာ့သ။္မခ း ျမန္မ ုႏိုင္ငံသို႔လ ေရ က္မ္ ကခဆင္း္္ာ့ေသ ္လ။္း အ ရွ္ရီးသြ းမခ းလ ေရ က္မ္ျမင္ာ့တက္္္ာ့သ။္ကို ေတြ႔ရသ။္ 
္ရီးသြ းက႑  ြံ႔ၿ ိ းတိုးတက္မ္အတြက္ ျမန္မ ာ့ ္ရီးသြ းဘမာဏ္ (MTB) ေပပေပ က္လ ျ္င္းုႏွင္ာ့ ေရွးေႈ င္း ပုဂံၿမိ ခ်ဲ႕သ။လ္။္း UNESCO
ကမၻ ာ့အေမြအုွႏစ္စ ရင္း င္ ျ စ္သြ း္္ာ့ျ္င္း ေၾက င္ာ့ ျမန္မ ုုိႏင္ငံ္ရီးသြ းလုပ္ငန္းး၏ အန ဂတ္ကို မခ းစြ အေထ က္အကူျပ မ။္ ျ စ္ပ သ။္ 
FMI ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏ Memories အုပ္စုသ။္လ။္း ျမန္မ ုႏိုင္ငံး၏ ္ရီးသြ းအ္ခက္္ခ ကခသ။္ာ့ေဒသမခ းတြင္ရွိ ႈိုတယ္မခ းတြင္
ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံလခက္ရွိၿပီး ္ရီးသြ းက႑း၏ ္ိုင္မ သ။္ာ့ အန ဂတ္အလ းအလ ကို ထိေရ က္စြ အသံုး္ခုႏိုင္မ။္ ျ စ္သ။္ 

MTSH း၏ လက္ရွ ိကစ္ပလ္ပုင္နး္မခ းတြင္ ရငး္ုႏွးီျမ ွပု္ႏွမံမ္ခ း

္က္္ သ္။္ာ့ ေစခးကြကအ္ေျ္အေနတြင္  ကစ္ပလ္ပုင္နး္မခ းး၏ စြမး္ေဆ ငရ္။ဆ္ကလ္ကေ္က ငး္မြနလ္ခကရ္ွိ

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးအတြက္ MTSH း၏ အျမတ္ င္ေငြမွ ကခပ္ ၅.၃ ဘီလီယံရွိ္္ာ့ၿပီး ေဆ က္လုပ္ေရးုႏွင္ာ့ အိမ္ျ္ံေျမေရ င္း ယ္ေရးလုပ္ငန္း
မခ းမွ  င္ေငြမခ းေလခ ာ့ကခ္္ာ့သ။္ာ့အတြက္ ယ္င္ဘ႑ ေရးုႏွစ္ထက္  င္ေငြ ၅၁% ကခဆင္း္္ာ့သ။္ ကုမမမာဏီး၏  င္ေငြမခ းကခဆင္း္္ာ့ေသ ္
လ။္း ေက ္မရွင္လုပ္ငန္းမခ းမွ  င္ေငြမခ းတိုးတက္လ ္္ာ့ျ္င္းေၾက ငာ့္ MTSH း၏ အၾကမ္းအျမတ္ေငြအ္ခိ းမွ ၆၀.၃% အထိရွိ္္ာ့ပ သ။္ 
MTSH း၏  က္စပ္လုပ္ငန္းမခ းမွ ္ြေ္ ေသ အျမတ္မခ းမွ ၂၅% ္န္႔တိုးတက္္္ာ့ၿပီး ကခပ္ေငြ ၁၁.၄ ဘီလီယံအထိရွိ္္ာ့ပ သ။္ သီလ  SEZ း၏
စက္မ္ဧရိယ ကို တ  န္ယူလုပ္ေဆ င္ေနေသ MTSH း၏  က္စပ္လုပ္ငန္းျ စ္သ။္ာ့ MJTD သ။္ အသ းတင္အျမတ္ေငြ ၁၁% တိုးတက္္္ာ့
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အၾကမ္းအျမတ္အ္ခိ း

၆၀.၃%

FY 2019

ဇုန္ဧရယိ ေရ ငး္္ခၿပးီစးီမ္ (%)

Zone A 99%

Zone B –Phase 1 81%

Zone B –Phase 2 42%

Zone B –Phase 3 65%

(၂၀၁၉ ဇူလိုင္ စ ရင္းအရ)

ထိပ္တန္း
ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ အမခိ းအစ း

ထိပ္တန္း
ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသ။္ာ့ ုႏိုင္ငံ

Ref: MTSH Public Co., Ltd

သီလ  SEZ ရွိ ရငး္ုႏွးီျမ ွပု္ႏွမံ္္ ြတ္မး္ သီလ  SEZ စကမ္ဇ္နု္ ဧရယိ ေရ ငး္္ခၿပးီစးီမ္

ႀကိ တင္စ ရင္းသြင္း - 107 ္ု

ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံရန္ ္ြင္ာ့ျပ ္ခက္ရရွိ- 102 ္ု

စက္ရုံတ။္ေဆ က္မ္ စတင္- 90 ္ု

လုပ္ငန္း စတင္လ။္ပတ္ - 72 ္ု

ျပ။္ပထုတ္ကုန္
(Export)
38.3%ျပ။္တြင္းထုတ္ကုန္

(Domestic)
60.7%

အျ္ း
(Others)

1.0%

၁) ေဆ က္လုပ္ေရးပစပ။္း - 17 ္ု
၂) ထုတ္ပိုးပစပ။္း - 10 ္ု
၃) အထ။္္ခ ပ္ - 9 ္ု
၄) စ းေသ က္/အေ ခ ္ယမက - 9 ္ု
၅) စိုက္ပခိ းေရးပစပ။္း - 8 ္ု

၁) ဂခပန္ - 55 ္ု
၂) ထိုင္း - 15 ္ု
၃) ကိုရီးယ း - 8 ္ု
၄) ထိုင္ မ္ - 6 ္ု
၅) စကၤ ပူ - 3 ္ု

MTSH း၏ ေငြသ းစီးဆင္းမ္အရ
ကုမမမာဏီး၏ အဓိက င္ေငြမခ းမွ 
 က္စပ္လုပ္ငန္းမခ းမွ ရရွိလခက္ရွိ
ပ သ။္ ထို႔ေၾက င္ာ့ ကုမမမာဏီး၏
အသ းတင္ အျမတ္ေငြသ။္
ေရ င္းရ င္ေငြုွႏင္ာ့ ုႏိ္င္းယွး္ပ က
ပိုမိုမခ းျပ းသ။္ကို ေတြခ်ဲ႕ရပ သ။္ 

Zone A ုႏွင္ာ့ Zone B စကမ္ဇ္နု္ ဧရယီ မခ းတြင္ ေစခးကြကစ္တိ ္ငစ္ းမမ္ခ းျပ းလခကရ္ွိ

ၿပီး အေမရိကန္ေဒပလ ၁၈.၃ သန္းရွိ္္ာ့သ။္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ အိမ္ျ္ံေျမေရ င္း ယ္ေရးလုပ္ငန္းေစခးကြက္အေျ္အေန္က္္္မ္
မခ းေၾက င္ာ့ MTSH း၏ အျ္ း က္စပ္လုပ္ငန္းျ စ္သ။္ာ့ TPD း၏ အသ းတင္အျမတ္ေငြမွ ၈၃% ကခဆင္း္္ာ့ၿပီး ကခပ္ ၆၁၄ သန္းသ ရွိ္္ာ့ပ 
သ။္ MTSH း၏ အျ္ း င္ေငြမခ းမွ အတိုးရ င္ေငြမခ းုႏွင္ာ့ ုႏိုင္ငံျ္ းေငြ လ္လွယ္မ္ုႏ္န္းထ းမခ းမွ အျမတ္ င္ေငြမခ း ပ  င္ပ သ။ ္ ၂၀၁၈-
၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ MTSH း၏ အသ းတင္အျမတ္ေငြမခ းတိုးတကျ္္င္းုႏွင္ာ့အတူ MTSH း၏ ရွယ္ယ တစ္စု င္ေငြမွ ၂၈% တိုးတက္္္ာ့ၿပီး
ကခပ္ ၃၉၈ အထိတိုးတက္လ ္္ာ့ပ သ။္ 

၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ စ ရင္းမခ းအရ MTSH သ။္ Zone A စက္မ္ဇုန္ ဧရိယ း၏ ၉၉% ကို ေရ င္း္ခၿပီးစီး၍ Zone B း၏ အေက င္အထ။္
ေ  ္မ္ အဆင္ာ့ ၁, ၂ ုႏွင္ာ့ ၃ မခ းတြင္ ၈၁%၊ ၄၂% ုႏွင္ာ့ ၆၅% အသီးသီး ေရ င္း္ခၿပီးျ စ္ပ သ။္ လက္ရွိ သီလ  SEZ တြင္ ကုမမမာဏီေပ င္း
၁၀၇ ္ု ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံလခက္ရွိၿပီး အဆိုပ ကုမမမာဏီမခ းထမ္ွ ကုမမမာဏီ ၉၀ ္ုမွ ဂခပန၊္ ထိုင္း၊ ကိုရီးယ းုႏွင္ာ့ အျ္ းုႏိုင္ငံမခ းမွ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံျ္င္း
ျ စ္ပ သ။္ အျ္ းလက္ကခန္ ကုမမမာဏီ ၁၇ ္ု မွ တြ ္က္ကုမမမာဏီမခ းုႏွင္ာ့ ျမန္မ ကုမမမာဏီမခ းျ စ္ပ သ။္ အဆိုပ ကုမမမာဏီ ၁၀၇ ္ု သ။္
ရင္းုႏွီးျမွု ပ္ုႏွံမ္အေနျ ငာ့္ အေမရိကန္ေဒပလ ၁.၆ ဘီလီယံ္န္႔ရွိၿပီး အျ္ း အင္အ းႀကီး ုႏိုင္ငံစံုကုမမမာဏီမခ းျ စ္သ။္ာ့ Toyota Motor
Corporation က္ာ့သို႔ ုႏိုင္ငံျ္ းရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္မခ းမွ သီလ  SEZ ကို ဆက္လက္အကခိ းျပ  ြယ္ရွိပ သ။္ 
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FY 2018 FY 2019

Book Value per share (MMK) 2,194 2,365

Cash Dividend (MMK) 230 250

Dividend Yield 7.19% 7.58%

Dividend Payout Ratio 74.24% 62.84%

Earnings per share (MMK) 310 398

Price to Earnings Ratio 10.33 8.29

Price to Book Ratio 1.46 1.40

Current Ratio 16.14 22.74

Return on Assets 13.92% 16.00%

Return on Equity 16.44% 18.49%

Profit Margin 116.40% 290.04%

Debt to Equity Ratio - -

Net Gearing Ratio - -

MTSH ကုမမမာဏးီ၏ Fundamental မခ းကို ေလာ့လ ျ္ငး္

• MTSH ရွယ္ယ အျမတ္ေ စု္ံစ းရန္ ေန က္ဆံုး
 ယ္ယူရမ။္ာ့ရက္း၏ ရွယ္ယ ပိတ္ေစခး အရ
MTSH း၏ အျမတ္ေ စုအ္ခိ းမွ ၇.၅၈% ္န္႔ရွိ၍
လက္ရွိ ျပ။္တြင္းဘမာဏ္မခ းတြင္ေပးအပ္သ။္ာ့
အတိုးုႏ္န္းနီးပ း္န္႔ ရွိသ။္ကိုေတြ႔ရသ။္ 

• ကုမမမာဏီး၏ အသ းတင္အျမတ္ေငြုွႏင္ာ့  က္စပ္
လုပ္ငန္းမခ းမွရရွိသ။္ာ့ အျမတ္ေငြမခ း တိုးတက္
လ ္္ာ့သ။္ာ့ အတြက္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္
တြင္ MTSH း၏ earnings per share မွ ကခပ္
၃၉၈ သို႔ ျမင္ာ့တက္္္ာ့သ။္ 

• MTSH း၏  င္ေငြမခ း တိုးတက္္္ာ့ျ္င္းေၾက ငာ့္
၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ အျမတ္အစြန္း
အ္ခိ းမခ းလ။္း တိုးတက္္္ာ့သ။္ 

• ကုမမမာဏီသ။္ လက္ရွိအ္ခိန္တြင္ ေၾကြးၿမီမခ းမပ ဘ္
လုပ္ငန္းပံုမွန္လ။္ပတ္ေနေသ ေၾက ငာ့္ debt to
equity ratio ုႏွင္ာ့ net gearing ratio
မခ းတြက္္ခက္ုႏိုင္မ။္မႈုတ္ပ  

မွတ္္ခက္ - ေစခးုႏ္န္းအ္ခိ းမခ းကို ရွယ္ယ တစ္စုတန္ ိုး ကခပ္ ၃,၃၀၀ ျ င္ာ့ တြက္္ခက္ထ းပ သ။္ 

ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ (၄) ုႏွစ္အတြင္း MTSH ရွယ္ယ သ။္ ုႏွစ္စး္ အျမတ္ေ စုမခ းကို တစ္စုလွခင္ ကခပ္ ၂၃၀ မွ ၂၆၀ အထိ ရွယ္ယ ရွင္မခ းကို
ပံုမွန္္ြေ္ ္္ာ့သ။္ာ့အတြက္ အျမတ္ေ စု င္ေငြ ပံုမွန္ရရွိလိုေသ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသူမခ းအတြက္ သင္ာ့ေတ ္သ။္ာ့ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္တစ္္ု ျ စ္သ။္ 

ကုမမမာဏးီ၏ အန ဂတအ္လ းအလ 

ုႏိုငင္ျံ္ းရငး္ုႏွးီျမ ွပု္ႏွမံမ္ခ းက ကုမမမာဏးီ၏ ္ိုငမ္ သ။္ာ့ ေငြသ းစးီဆငး္မက္ို ပိုမိအုေထ ကအ္ကျူပ  ြယရ္ွိ

သီလ  SEZ အျပင္ အျ္ းရငး္ုႏွးီျမ ွပု္ႏွမံျ္ပ လပုမ္။္ာ့ အစအီစးမ္ခ းေၾက င္ာ့ ေရရ။ွ္ အန ဂတအ္လ းအလ ေက ငး္မြန္

MTSH သ။္ ၄င္းး၏  က္စပ္လုပ္ငန္းျ စ္သ။္ာ့ MJTD မွ စက္မ္ဇုန္ဧရိယ ေျမေရ င္း္ခမ္ုႏွင္ာ့ စက္ရုံမခ းငွ းရမ္းမ္တို႔မွ အကခိ းအျမတ္မခ း
ဆက္လက္ရရွိရန္ရွိပ သ။္ Zone A း၏ ေျမကြက္ေရ င္း္ခၿပီးစီးမ္သ။္ ၿပီးေျမ က္လုနီးပ းရွိၿပီး Zone B း၏ အေက င္အထ။္ေ  ္ေဆ င္
ရြက္သ။္ာ့ လုပ္ငန္းမခ းမွ လ။္း ပံုမွန္တိုးတက္လခက္ရွိသ။္ MTSH အတြက္ အဆိုပ စီမံကိန္းမခ းမွ ပံုမွန္ုႏွင္ာ့ ထပ္တလ္ င္ေငြ (recurring
revenue) မခ းသ။္ ကုမမမာဏီး၏ ေငြသ းစီးဆင္းမ္ကို အေထ က္အကူျပ မ။္ ျ စ္ပ သ။္ အိမ္ျ္ံေျမေစခးကြက္တြင္ ္က္္္မ္မခ းရွိေနေသ ္
လ။္း MJTD း၏ အျမတ္ င္ေငြတိုးတက္လ မ္သ။္ သီလ  SEZ တြင္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသူမခ း စိတ္ င္စ းမ္ ္ိုင္မ လခက္ရွိသ။္ကို
ေ  ္ျပပ သ။္ အင္အ းႀကီး Toyota ကုမမမာဏီး၏ သီလ  SEZ တြင္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္သ။္ အေမရိကန္ေဒပလ ၅၂.၆ သန္း္န္႔ရွိမ။္ျ စ္ၿပီး
ကုမမမာဏီး၏ ေငြသ းစီးဆင္းမ္ကို ပိုမို္ိုင္မ ေစမ။္ ျ စ္သ။္ ထို႔အျပင္ Toyota ကုမမမာဏီက္ာ့သို႔ ကမၻ ာ့ထိပ္သီးကုမမမာဏီမွ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္သ။္
အျ္ းေသ ုႏိုင္ငံျ္ းရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္မခ းပိုမို င္ေရ က္ရန္ လမ္းျပရင္းုႏွီးျမွ ပု္ႏွံမ္တစ္ရပ္အျ စ္ ေတြခ်ဲ႕ျမင္ရပ သ။္ 

သီလ  SEZ တြင္ ၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္မကုန္မီ အေက င္အထ။္ေ  ္ေဆ င္ရြက္မ။္ာ့ ေစခး ယ္စင္တ စီမံကိန္းုႏွင္ာ့ ေထ က္ပံာ့ပို႔ေဆ င္ေရးုႏွင္ာ့
သက္ဆိုင္ေသ အျ္ းစီမံကိန္းမခ းသ။္ MTSH း၏ အန ဂတ္ ေငြသ းစီးဆင္းမ္ကို အေထ က္အကူျပ မ။္ ျ စ္ပ သ။္ ကုမမမာဏီအုပ္စုသ။္
လက္ရွိအေက င္အထ။္ေ  ္ေဆ င္ရြက္လခက္ရွိသ။္ာ့ Zone A ုႏွင္ာ့ Zone B စီမံကိန္းအၿပီးတြင္ သီလ  SEZ တြင္ အေက င္ထ။္ေ  ္
ေဆ င္ရြက္ရန္ ေျမဧရိယ ၇၅% ္န္႔ ကခန္ရွိေနသ။္ာ့အတြက္ ကုမမမာဏီး၏ ေရရွ။္အန ဂတအ္လ းအလ သ။္ ေက င္းမြန္လခက္ရွိပ သ။္ 
MTSH သ။္ ကုမမမာဏီအုပ္စုး၏ စီးပြ းေရးကို ေန က္တဆင္ာ့သို႔ ထပ္မံတိုး္ခ္ခ်ဲ႕ရန္ျပင္ဆင္လခက္ရွိၿပီး သီလ  SEZ အျပင္ အျ္ း အထူးစက္မ္ဇုန္
မခ းျ စ္သ။္ာ့ ေကခ က္ျ ဖ SEZ၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းုႏွင္ာ့ ျမစ္ႀကီးန းစက္မ္ ြံ႔ၿ ိ းေရးဇုန္မခ းတြင္  င္ေရ က္ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံရန္ ေလာ့လ မ္မခ း
လုပ္ေဆ င္လခက္ရွိပ သ။္ 
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အၾကမ္းအျမတ္အ္ခိ း

၄၅.၅%

FY 2019

အသ းတင္အျမတ္အ္ခိ း

၇.၁%

FY 2018-19 FY 2017-18

Ref: TMH Public Co., Ltd

္က္္ သ္။္ာ့ ေစခးကြကအ္ေျ္အေနမခ းေၾက င္ာ့ ေရ ငး္ရ ငေ္ငြုွႏင္ာ့ အျမတေ္ငြမခ း ကခဆငး္

BTS လုပင္နး္သ။္ TMH း၏ စုစေုပ ငး္ ငေ္ငြကို အဓကိေထ ကပ္ာ့ံလခကရ္ွိ

Fiber လုပင္နး္

Mobile Top-up လုပင္နး္

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ TMH း၏  င္ေငြသ။္ ကခပ္ ၈.၉ ဘီလီယံရွိ္္ာ့ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ ေရးုႏွစ္ထက္  င္ေငြ ၁၀.၁% ကခဆင္း္္ာ့
သ။္ကို ေတြ႔ရသ။္ ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ TMH သ။္ ICT လုပ္ငန္းေစခးကြက္တြင္ ုႏိုင္ငံျ္ းရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္မခ းကခဆင္း္္ာ့ျ္င္းုႏွင္ာ့
အတူ ္က္္္သ။္ာ့ ေစခးကြက္အေျ္အေနမခ းကို ႀကံ ေတြ႔္္ာ့ပ သ။္ ICT သ။္ လုပ္ငန္းတိုး္ခ္ခ်ဲ႕မ္အတြက္ ုႏိုင္ငံျ္ းရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္မခ းကို
မီွ္ိုရသ။္ာ့အတြက္ ုႏိုင္ငံျ္ းရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ကခဆင္းျ္င္းေၾက င္ာ့ ျပ။္တြင္းေစခးကြက္တြင္ ၿပိ င္ဆိုင္မ္မခ းျပင္းထန္္္ာ့ပ သ။္ ကုမမမာဏီး၏
 င္ေငြကခဆင္းမ္ေၾက င္ာ့ TMH း၏ အၾကမ္းအျမတ္ေငြုႏွင္ာ့ အသ းတင္အျမတ္ေငြတို႔မွ ကခပ္ ၄.၁ ဘီလီယံုႏွင္ာ့ ကခပ္ ၆၆၃.၉ သန္းသို႔
အသီးသီးကခဆင္း္္ာ့ပ သ။္ TMH း၏ ရွယ္ယ တစ္စု င္ေငြမွ ကခပ္ ၅၂ ျ စ္ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ ေရးုႏွစ္ထက္ ၆၂.၃% ေလခ ာ့န။္း
္္ာ့သ။္ကို ေတြ႔ရသ။္ 

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ BTS လုပ္ငန္းမွ ပေရ ဂခက္မခ းပယ္ ခက္္္ာ့ေသ ေၾက ငာ့္ လုပ္ငန္း င္ေငြမွ ကခပ္ ၆.၀၆ ဘီလီယံသ ရွိ္္ာ့ၿပီး
ယ္င္ုႏွစ္ထက္ ၆.၈% ကခဆင္း္္ာ့ပ သ။္ ဘ႑ ေရးုႏွစ္ င္ေငြမခ းကခဆင္း္္ာ့ေသ ္လ။္း TMH သ။္ MPT၊ MyTel ုႏွင္ာ့ China Unicom
မခ းကို BTS လုပ္ငန္း န္ေဆ င္မ္မခ းေပးအပ္လခက္ရွိၿပီး TMH ကုမမမာဏီ း၏ စုစုေပ င္း င္ေငြး၏ ၈၁% ကိုေထ က္ပံာ့ထ းပ သ။ ္ ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့
ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ TMH ကုမမမာဏီသ။္ တ   တိုင္ေပ င္း ၆၀ ေကခ ္ တ။္ေဆ က္္္ာ့သ။္သ မက တ   တိုင္ေပ င္း ၈၀၀ ေကခ ္ကို
ထိန္းသိမ္း္္ာ့ပ သ။္ 

ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ TMH ကုမမမာဏီသ။္ Fiber လုပ္ငန္းမခ းမွ  င္ေငြ ကခပ္ ၀.၉ ဘီလီယံ္န္႔ ရရွိ္္ာ့ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ ေရးုႏွစ္
ထက္  င္ေငြ ၃၀.၈% ေလခ ာ့န။္း္္ာ့သ။္ TMH ကုမမမာဏီသ။္ MPT အတြက္ ၁,၀၀၀ ကီလိုမီတ ္န္႔ရွ။္လခ းေသ fiber ထိန္းသိမ္းေရး
 န္ေဆ င္မ္မခ းကို ရန္ကုန္၊ မုႏၱေေလးုႏွင္ာ့ မေကြးေဒသမခ းတြင္ ေဆ င္ရြက္္္ာ့ပ သ။္ ထို႔အျပင္ TMH ကုမမမာဏီသ။္ ကီလိုမီတ ၅၀၀
္န္႔ရွ။္လခ းသ။္ာ့ fiber လိုင္းမခ းတပ္ဆင္္္ာ့ၿပီး ၄င္းတို႔အနက္မွ ၉၉% သ။္ TMH း၏  က္စပ္လုပ္ငန္းျ စ္သ။္ာ့ Myanmar GT Broadband
ကုမမမာဏီအတြက္ ျ စ္ပ သ။္ 

Fiber လုပ္ငန္းန။္းတူ TMH ကုမမမာဏီး၏ mobile top-up လုပ္ငန္းသ။္လ။္း ၿပီး္္ာ့သ။္ာ့ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္  င္ေငြ ၁၉% ္န္႔ကခဆင္း္္ာ့ၿပီး
ကခပ္ ၁.၇ ဘီလီယံ  င္ေငြရရွိ္္ာ့ပ သ။္ TMH း၏ လုပ္ငန္းစက္ရုံ (၂) ရုံမွ MPT prepaid top-up ကတ္ေပ င္း ၆၉.၁ သန္း္န္႔ထတု္ေ ္္ာ့ၿပီး
ရန္ကုန္အေရွခ်ဲ႕ပိုင္းုႏွင္ာ့ ရွမ္းျပ။္နယ္ေျမ က္ပိုင္းေဒသမခ းရွိ ၿမိ ခ်ဲ႕နယ္ေပ င္း (၁၈) ္ုကို ျ န္႔ေ ္္ာ့ပ သ။္ ထို႔အျပင္ TMH ကုမမမာဏီသ။္ ၄င္းး၏
 င္ေငြမခ းတိုးပြ းလ ေစရန္ “သိၿပီးၿပီလ း” mobile application ကို ကုန္သ။္မခ းုႏွင္ာ့ ေ  က္သ။္မခ းၾက းဆက္သြယ္ုႏိုငေ္အ င္
ေစခးကြက္အတြင္း စတင္မိတ္ဆက္္္ာ့ပ သ။ ္
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FY 2018 FY 2019

Book Value per share (MMK) 1,478 1,316

Cash Dividend (MMK) 200 50

Dividend Yield 6.56% 1.72%

Dividend Payout Ratio 145.38% 96.33%

Earnings per share (MMK) 138 52

Price to Earnings Ratio 22.17 55.87

Price to Book Ratio 2.06 2.20

Current Ratio 8.32 9.10

Return on Assets 8.47% 3.64%

Return on Equity 9.31% 3.93%

Profit Margin 16.90% 7.09%

Debt to Equity Ratio 0.00 -

Net Gearing Ratio 0.01% -

TMH အဓကိ ငေ္ငြ္ ြတ္မး္ (ကခပ)္
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TMH ကုမမမာဏးီ၏ Fundamental မခ းကို ေလာ့လ ျ္ငး္

Ref: TMH Public Co., Ltd

• ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ TMH း၏ earnings
per share မွ ကခပ္ ၅၂ ရွိၿပီး ရွယ္ယ တစ္စုလွခင္
ေငြသ း အျမတ္ေ စု ကခပ္ ၅၀ ေပးအပ္္္ာ့သ။္ာ့
အတြက္ ကုမမမာဏီး၏ dividend payout ratio မွ 
၉၆.၃၃% အထိရွိ္္ာ့ပ သ။္ 

• ကုမမမာဏီသ။္ ေငြသ း အျမတ္ေ စု အျပင္ bonus
ရွယ္ယ အေနျ င္ာ့ ရွယ္ယ အစု (၂၀)
ပိုင္ဆိုင္တိုင္း ရွယ္ယ (၁) စု ထပ္မံထုတ္ေ ရန္
ဒ ရိုက္တ အ ြ္႔ မွ အဆိုျပ ထ းသ။္ 

• ကုမမမာဏီး၏ အျမတ္ င္ေငြမခ း ကခဆင္း္္ာ့သ။္ာ့
အတြက္ အျမတ္အရ္ံးအ္ခိ းမခ းလ။္း ကခဆင္း
္္ာ့သ။္ 

• TMH း၏ လက္ရွိ PE ratio မွ ၅၄.၉၁
ရွိေသ ေၾက ငာ့္ ေစခးကြက္း၏ TMH ရွယ္ယ ကို
 ယ္ယူရန္ စိတ္အ းထက္သန္မ္ကို ေတြ႔ရသ။္ 

• ကုမမမာဏီသ။္ လက္ရွိအ္ခိန္တြင္ ေၾကြးၿမီမခ းမပ ဘ္
လုပ္ငန္းပံုမွန္လ။္ပတ္ေနေသ ေၾက ငာ့္ debt to
equity ratio ုႏွင္ာ့ net gearing ratio
မခ းတြက္္ခက္ုႏိုင္မ။္မႈုတ္ပ  မွတ္္ခက္ - ေစခးုႏ္န္းအ္ခိ းမခ းကို ရွယ္ယ တစ္စုတန္ ိုး ကခပ္ ၂,၉၀၀ ျ င္ာ့

တြက္္ခက္ထ းပ သ။္ 

မွတ္္ခက္ -  င္ေငြ္ြတ္မ္းတြင္ ကုမမမာဏီး၏ အျ္ း င္ေငြအရင္းအျမစ္မခ းမပ  င္ပ  

ကုမမမာဏးီ၏ အန ဂတအ္လ းအလ 

ICT လုပင္နး္မခ းသ။္ ဆက္လကတ္ိးုတက ္ြယရ္ွၿိပးီ TMH သ။္ စြမး္အငလ္ပုင္နး္မခ းတြင္ ဆက္လကတ္ိးု္ခခ္်ဲ႕ရနရ္ွိ

ICT က႑း၏ ုႏွစ္စး္တိုးတက္လ မ္ုႏွင္ာ့တကြ TMH ကုမမမာဏီသ။္ လုပ္ငန္းအ္ြင္ာ့အလမ္းအသစ္မခ းကို ရွ ေ ြရင္းုႏွီးျမွ ပု္ႏွံသြ းမ။္
ျ စ္ပ သ။္ ကုမမမာဏီး၏ စီးပြ းေရးေမွခ ္မွန္း္ခက္သ။္လ။္း ျမန္မ ုႏိုင္ငံအစိုးရး၏ ၂၀၂၅ ္ုုႏွစ္ ေမွခ ္မွန္း္ခက္ျ စ္သ။္ာ့ “Digital in Myanmar”
ုႏွင္ာ့ ကိုက္။ီပ သ။္ TMH း၏ လုပ္ငန္းမခ းကို ရန္ကုန္၊ ရွမ္း၊ မြန္ ုႏွင္ာ့ စစ္ကိုင္းေဒသမခ းတြင္ တိုး္ခ္ခ်ဲ႕လုပ္ေဆ င္သြ းမ။္ျ စ္ၿပီး ျမန္မ 
ုႏိုင္ငံအုႏွံ႔ optical fiber ကြန္ယက္မခ းတြင္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသြ းမ။္ ျ စ္ပ သ။္ ရွမ္းျပ။္နယ္အစိုးရုႏွင္ာ့ ေရးထိုး္္ာ့ေသ န းလ။္မ္စ ္ၽြန္လလ 
အရ TMH ကုမမမာဏီသ။္ လက္ရွိလုပ္ငန္းမခ းအျပင္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမခ းပ ဆက္လက္တိုး္ခ္ခ်ဲ႕သြ းမ။္ာ့ အလ းအလ ကိုေတြခ်ဲ႕ျမင္ရသ။္ 
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(၁) ုႏွစ္
BILLS BONDS

• (၁) ုႏွစ္ ေအ က္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွမံ္
• ၈.၀% မွ ၉.၀% အထိ ုႏွစ္စး္ျပန္ရ္ခက္ရွိ

• (၁) ုႏွစ္ အထက္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွမံ္
• ၉.၅% ပံုေသ ုႏွစ္စးအ္တိုးုႏန္း္
• (၆) လ တစ္ႀကိမ္ အတိုးေပးအပ္
• ၉.၅% မွ ၁၀.၀% အထိ ုႏွစ္စး္ျပနရ္္ခက္ရွိ

မွတ္္ခက္  ုႏွစ္စးျ္ပနရ္္ခက္မခ းသ။္ ေလလံတုိင္းတြင္
အေျပ င္းအလ္ရွိုုိႏငပ္ သ။္ 

ေလလံဆြရ္န္
ရင္းုႏွီးေငြ

ေငြတုိက္စ ္ခ ပ္
လက္မွတ္

ေလလံဆြမ္္
ေအ င္ျမင္

ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွသူံး၏
ရင္းုႏွီးေငြျ င္ာ့
ေလလံဆြ္

ေငြတုိက္စ ္ခ ပ္ မူလတန္ ိုးုွႏင္ာ့
အတိုး

ုႏိုင္ငံပေရ ဂခက္မခ းအတြက္ ရင္းုႏွီးေငြ

• Treasury Bond မခ းကို (၁) လ (၁) ႀကိမ္ ေလလံဆြု္ႏိုင္ၿပီး Treasury Bill မခ းကိုမူ (၁) လ (၂) ႀကိမ္ေလလံဆြု္ႏုိင္ပ သ။္ 

• ဗႈိုဘမာဏ္မွ အတိုးမခ းကို ုႏွစ္စး္ ေမလုႏွင္ာ့ ုႏို င္ဘ လမခ းတြင္ ေပးအပ္ပ သ။္ 

• Treasury Bill သ။္ Treasury Bond က္ာ့သို႔ ုႏွစ္စး္အတိုး မေပးအပ္ပ  

အစိးုရေငြတိကုစ္ ္ခ ပမ္ခ းကို မိတဆ္ကျ္္ငး္

Bond ုႏွင္ာ့ Bill မခ းး၏ အေျ္္ကံြ ျ္ း္ခကမ္ခ း

အစိးုရေငြတို္ကစ္ ္ခ ပမ္ခ းကို ေလလဆံြသ္။ာ့္ပံုစံ

Treasury Bond (သို႔) Bill မခ းသ။္ အစိုးရမွ တရ း င္ထုတ္ေ ေသ ေငြတို္က္စ ္ခ ပ္မခ းကို ဆိုလုိပ သ။္ အစိုးရသ။္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသူ
(သို႔) အ ြ္႔အစ။္းမခ းမွ ရင္းုႏွီးေငြမခ းကို က လတစ္္ုၾက ေ္ခးယူၿပီး အဆိုပ ေငြတိုက္စ ္ခ ပ္ရင္းုႏွီးျမွ ပု္ႏွံထ းသူမခ းကို ပံုမွန္အတိုးေပး
အပ္က စ ္ခ ပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုး္ခိန္တြင္ ေငြတိုက္စ ္ခ ပ္း၏ မူလတန္ ိုးကိုျပန္လ။္ေပးအပ္ပ သ။္ အဆိုပ ေငြတိုက္စ ္ခ ပ္မခ းမွ ေ္ခးယူ
ရရွိသ။္ာ့ ရင္းုႏွီးေငြမခ းျ င္ာ့ အစိုးရသ။္ ုႏုိင္ငံကို အကခိ းျပ ေစမ။္ာ့ ပေရ ဂခက္မခ းတြင္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံုႏိုင္ပ သ။္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသူမခ းအေနျ င္ာ့
ေငြတိုက္စ ္ခ ပ္မခ းကို ေငြေ္ခးသက္ေသ္ံလက္မွတ္ရ ကုမမမာဏီမခ းမွ တဆင္ာ့ ျမန္မ ုႏိုင္ငံဗႈိုဘမာဏ္တြင္ ေလလံစနစ္ျ င္ာ့  ယ္ယူုႏိုင္ပ သ။္ 
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ကခပ္ (၁) သိန္းတန္ ေငြတုိက္စ ္ခ ပ္တြင္ အကခိ းအျမတ္ရရွိုႏိုင္ပံု

 ယ္ရင္းေစခး ေငြတိုက္စ ္ခ ပ္ သက္တမ္း ုွႏစ္စး္ပုံေသ အတိုးုႏ္န္း

၉၉,၀၀၀ ကခပ္ ၂ ုႏွစ္ ၉.၅%

ပထမုွႏစ္ ဒုတယိုွႏစ္

+

+

၁၀၀,၀၀၀ ကခပ္

Treasury Bill (၁) လ (၂) ႀကမိ္ ေလလဆံြသ္။ ္

သက္တမ္း (၉၁) ရက္ (၁၈၂) ရက္ (၃၅၇) ရက္

ုႏွစ္စး္ ျပန္ရ္ခက္ ၇.၉၇% မွ ၈.၂၅% ၈.၉၀% မွ ၉.၁၅% ၉.၀၀% မွ ၉.၅၀%

အေရအတြက္ (ကခပ)္ ၂၁,၀၀၀ သန္း ၄၀,၀၀၀ သန္း ၂၅,၀၀၀ သန္း

Treasury Bond (၁) လ (၁) ႀကမိ္ ေလလဆံြသ္။ ္

သက္တမ္း (၂) ုႏွစ္ (၄) လ
(၂၆) ရက္

(၃) ုႏွစ္ (၁၀) လ
(၂၅) ရက္

(၄) ုႏွစ္ (၁၀) လ
(၂၅) ရက္

ုႏွစ္စး္ ျပန္ရ္ခက္ ၉.၅၀% မွ ၉.၉၀% ၉.၄၅% မွ ၉.၈၉% ၉.၆၅% မွ ၉.၈၅%

အေရအတြက္ (ကခပ)္ ၁၀၆,၅၀၀ သန္း ၈၀,၅၀၀ သန္း ၁၀၀,၀၀၀ သန္း

• ေလလံဆြု္ႏိုင္သ။္ာ့အေပပမူတ။္၍ ေငြတိုက္စ ္ခ ပ္း၏
 ယ္ရင္းေစခးသ။္ အဆိုပ ေငြတိုက္စ ္ခ ပ္း၏ မူရင္းေစခးုႏွင္ာ့
အေျပ င္းအလ္ရွိုႏိုင္ပ သ။္ 

• ပိုမိုျမင္ာ့မ းသ။္ာ့ ေစခးုႏ္နး္ုႏွင္ာ့ ေလလံဆြတ္ိုင္း
ေငြတုိက္စ ္ခ ပ္အေပပ အကခိ းအျမတ္ ျပန္ရ္ခက္သ။္
ပိုမိုန။္းပ းမ။္ ျ စ္သ။္ 

အစိးုရေငြတိကုစ္ ္ခ ပမ္ခ းတြင္ အကခ ိးအျမတရ္ရွုုိိႏငပ္ံု

၂၀၁၉ ္ုုွႏစ၊္ ဇြနလ္ အစိးုရေငြတိကုစ္ ္ခ ပ္ ေလလရံလဒ္



KBZSC Securities Trading Department သို႔ ဆက္သြယရ္န္

License No. : 001 Website : www.kbzsc.com

Telephone : 01 230 7305 - 08 Facebook : www.facebook.com/KBZSC

Email : trading@kbzsc.com Office Hours : 9:00 AM - 4:30 PM (Monday – Friday)

တ ၀န္မွ ကင္းလြတေ္ၾက င္းအသေိပးျ္င္း (Disclaimer)

The Market Watch Newsletter အ း KBZSC မွ အမခ းျပ။္သူသို႔ အသိပ။ ေပးရန္ ရ။္ရြယ္၍ အမခ းျပ။္သူတုိ႔ အလြယ္တကူရရိွုုိႏင္ေသ အ္ခက္အလက္မခ းုွႏင္ာ့ အျ္ းမွန္ကန္ေသ သတင္း
အရင္းအျမစ္မခ းအ းမီွျငမ္း၍ ထုတ္ေ၀ျ္င္းျ စ္ပ သ။္ ဤသတင္းလလ တြင္ေ  ္ျပထ းေသ အ္ခက္အလက္မခ းသ။္ ရင္းုီွႏးျမွ ပ္ုံွႏမ္ုွႏင္ာ့ သက္ဆိုင္သ။္ာ့အ္ခိ ခ်ဲ႕ေသ သတင္းအ္ခက္အလက္/ အေၾက င္း
အရ မခ းကိုသ ေ  ္ျပထ းသျ င္ာ့ မိမိရင္းုီွႏးျမွ ပ္ုႏွံမ္ျပ လုပ္မ။္ဆိုပ က အေရးပ ေသ အျ္ းအ္ခက္အလက္မခ းကိုလ။္း ထ။ာ့္သြင္းစး္းစ းသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္မ။္ျ စ္ပ သ။္ ရင္းုီွႏးျမွ ပ္ုံွႏမ္တိုင္းတြင္
ဆံုးရ္ံးုုိႏင္ေျ္မခ းရွိသျ င္ာ့ စေတ ာ့ရွယ္ယ ေစခးကြက္တြင္ရင္းုီွႏးျမွ ပ္ုံွႏမ။္ဆိုပ ကမိမိး၏ risk profile ုွႏင္ာ့ investment objective မခ းေပပမူတ။၍္ စး္းစ းသံုးသပ္ရန္လိုအပ္ ပ သ။္ ဤသတင္းလလ တြင္
ပ ၀င္ေသ သတင္းအ္ခက္မခ းကိုအသံုးျပ ၍ ျ စ္ေပပလ ေသ မ။္သ။္ာ့ရလဒ္အေပပမဆို KBZSC မွ တ ၀န္မရိွပ  ဤ သတင္းလလ တြင္ ပ ၀င္ေသ သတင္းအ္ခက္ အလက္ အ းလံုးကိုျ စ္ေစ၊
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျ စ္ေစ သြယ္၀ုိက္၍ေသ ္လ။္းေက င္း၊ တိုက္ရုိက္ေသ ္လ။္းေက င္း KBZSC း၏ ြ္င္ာ့ျပ ္ခက္မရိွဘ္ ျပန္လ။္ထုတ္ေ၀ျ္င္း၊ ျ န္႔ျ ဖးေရ င္း္ချ္င္းကို လံုး၀ ြ္င္ာ့မျပ ပ  
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9.5% 
p.a coupon

“Plan your future…today. 

Take the first step with KBZSC.”

အႀကိမ္ ေလလဆံြမ္။္ာ့ေန႔

36th (GB0036) ၂၀-၈-၂၀၁၉ (အဂၤ ေန႔)

37th (GB0037) ၁၇-၉-၂၀၁၉ (အဂၤ ေန႔)

အႀကိမ္ ေလလဆံြမ္။္ာ့ေန႔

105th (TB0105) ၁၄-၈-၂၀၁၉ (ဗုဒၶႈူးေန႔)

106th (TB0106) ၂၈-၈-၂၀၁၉ (ဗုဒၶႈူးေန႔)

107th (TB0107) ၁၁-၉-၂၀၁၉ (ဗုဒၶႈူးေန႔)

108th (TB0108) ၂၅-၉-၂၀၁၉ (ဗုဒၶႈူးေန႔)

Treasury Bill ေလလံ အ္ခနိဇ္ယ း Treasury Bond ေလလံ အ္ခနိဇ္ယ း

ေလလံေၾက ္ျင ္ခက္မခ းကို ပံုမွန္အ းျ င္ာ့ ေလလံဆြမ္။္ာ့ေန႔
မတိုင္္င္ ရုံး ြင္ာ့ရက္ ၂-၃ ရက္ ႀကိ တင္ထုတ္ျပန္ပ သ။္ 

ဆံုးရ္ံးုႏိငုေ္္ခ
န။း္ပ း

ရငး္ုႏွးီျမ ွပု္ႏွမံ္
ျပနရ္္ခကမ္ခ းျပ း

ရငး္ုႏွးီေငြ
တိုးပြ းုုိႏငျ္္ငး္

အစိးုရေငြတိကုစ္ ္ခ ပမ္ခ းတြင္ ဘ ေၾက င္ာ့ရငး္ုႏွးီျမ ွပု္ႏွသံင္ာ့သလ?္

http://www.kbzsc.com/
mailto:trading@kbzsc.com

