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STOCK JUL-SEP 
HIGH (MMK)

JUL-SEP
LOW (MMK)

AVERAGE DAILY 
VOLUME

TOTAL TRADING VALUE 
(MMK)

FMI 11,000 9,800 1,289 832.4 mil

MTSH 3,850 3,600 2,482 593.5 mil

MCB 8,300 7,800 50 25.5 mil

FPB 23,000 21,500 782 1,121.3 mil

TMH 2,850 2,700 321 56.3 mil

EFR 3,100 2,650 293 53.9 mil

စာ - ၄ မ ၈ ထိ စာ - ၉

Ref: YSX

ရနက်နစ်ေတာအ့ပိ်ချိနး် (YSX) တငွ ် ၂၀၂၀ ခ စ်၊ ဇလငိလ် မ စကတ်ငဘ်ာလအတငွး် အစ ယယ်ာေရာငး်၀ယမ်ပမာဏ စစေပါငး်မာ 

ြမနမ်ာ ကျပ်ေင ွ ၂.၆ ဘလီယီခံန ့ြ်ဖစ် ပီး၊ အစ ယယ်ာအေရအတကွ ် ၃.၃ သနိး်ေကျာ ် အ ေရာငး်အ၀ယြ်ဖစခ်ဲပ့ါသည။် Block Trading

( ယယ်ာ အေရအတကွ ် အေြမာကအ်များေရာငး်၀ယြ်ခငး်) ြဖင့ ် ဇလငိလ် မ စကတ်ငဘ်ာလအတငွး် အစ ယယ်ာအေရအတကွ ်

၂ သနး်ေကျာ် အေရာငး်အ၀ယ ်ြပ လပ်ခဲ့ ပီး အစ ယယ်ာေရာငး်၀ယမ်ပမာဏအေနြဖင့ ်ကျပ် ၇.၂ ဘလီယီခံန ့် ိခဲသ့ညက် ိေတရွသည။်

ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ် လက် ိြဖစပ်ွားလျက် ိသည် ့ Covid-19 ကပ်ေရာဂါအေြခအေနေ ကာင် ့ စစ်ဥ်ကျငး်ပသည် ့ YSX Expo အခမ်းအနားက ိ

ပထမဦးဆးံအ ကမိ် အွနလ်ငိး် Digital Exhibition ပံစြံဖင် ့ စကတ်ငဘ်ာလ (၁၂) ရကေ်နမ့ (၁၈) ရကေ်နအ့ထ ိကျငး်ပြပ လပခ်ဲပ့ါသည။် 

YSX Expo 2020 သည ် စာရငး်ဝငက်မဏမီျား င် ့ ေငေွချးသကေ်သခံလကမ်တရ် ကမဏမီျား၏ ဒဂီျစ်တယြ်ပခနး်များ၊ 

တကိ် ကိထ်တလ်င်သ့ည် ့ ရငး် းီြမ ပ် မံဆငိရ်ာ ေဟာေြပာပွဲများ င် ့ ဘ ာေရးနယပ်ယအ်သးီသးီမ ထင် ားေသာပဂိ လမ်ျားမ 

ရငး် းီြမ ပ် မံဆငိရ်ာ စကားဝငိး်ေဆးွေ းွပွဲများမတဆင် ့ရငး် းီြမ ပ် သံများက ိလက် ိေစျးကကွအ်ေြခအေနများက ိတငြ်ပ ငိခ်ဲပ့ါသည။် 

KBZSC အေနြဖင်လ့ညး် အဆပိါ Digital Exhibition တငွ ်ရငး် းီြမ ပ် မံဆငိရ်ာ အွနလ်ငိး်တကိ် ကိအ်ေမးအေြဖက ၊ သတငး်စာေပ င် ့

သးံသပ်ချကမ်ျားကလိညး် မမိတိိ၏့ ဒဂီျစတ်ယြ်ပခနး်မတဆင် ့ ရငး် းီြမ ပ် သံများက ိ မ ေဝေပးခဲပ့ါသည။် အဆပိါ Digital Exhibition

တငွ ် ယယ်ာအေရာငး်အဝယအ်ေကာင်ဖ့ွင်လ့စသ်များကလိညး် Lucky Draw အစီအစဥမ်ျားြပ လပ်ေပးခဲပ့ါသည။်

YSX မ ပထမဥးီဆးံအန်ွလငိး်ြပခန်း င် ့တကိ် ိကထ်တလ်င်မ့အစအီစဥြ်ပ လပ်

ရန်ကန်စေတာအ့ပ်ိချိန်းေစျးကကွအ်ကျဥး်ချ ပ်

Covid-19 

?
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Ref: SECM & YSX

FPB စပ်တလ်ည်
အေထေွထအွစညး်အေဝး

ဗွီဒယီကိနွဖ်ရန ့်

DEC 27
TMH အြမတေ်ဝစ အချိန်ဇယား

အြမတေ်ဝစခစံားခွင်ရ့ ရိန ်ေနာကဆ်းံဝယယ်ရမည်ေ့န ့ ဝိငဘ်ာ (၃) ရက်

အြမတေ်ဝစခစံားခွင်မ့ ေိသာ အစ ယယ်ာဝယယ်သည်ေ့န ့ ဝိငဘ်ာ (၄) ရက်

အြမတေ်ဝစခစံားခွင်ရ့ မိည် ့အစ ယယ်ာအြဖစ်အတညြ်ပ မည်ေ့န ့ ဝိငဘ်ာ (၆) ရက်

စ်ပတလ်ညအ်ေထေွထအွစညး်အေဝးပွဲကျငး်ပမည့ေ်န ့ ဒဇီငဘ်ာ (၂၀) ရက်

FMI Public 
Co., Ltd
61.99%

IFC
4.48%

GIC
19.66%

Norfund
10.55%

ြပညတ်ငွး်ပဂလကိရငး် းီြမ ပ် သံ

3.32%

ိးမဘဏ်၏ အစ ယယ်ာပိငဆ်ငိမ် ယယ်ာအလအဲထပ်ြပ လပ်မည့် သေဘာတစာချ ပ်

FMI အစ ယယ်ာများအား
လကခ်ံရ ိမည့်အဖဲွအစညး်

ယယ်ာအလအဲထပ်ြပ လပ်ြခငး်
အတကွ ်ထတေ်ဝေပးသည့် ယယ်ာ 

အေရအတကွ်

Yangon Land ၁,၅၄၆,၉၄၇

001 Offshore Shares Ltd ၄,၄၅၀,၀၀၀

စစေပါငး် ၅,၉၉၆,၉၄၇

FMI မထတေ်ဝထားသည့် ယယ်ာများ င် ့မတည်ရငး် းီေငပွမာဏ

၃၁.၃.၂၀၂၀ ၃၀.၉.၂၀၂၀

ထတေ်ဝထားသည့် ယယ်ာ ၂၇,၁၁၂,၇၄၇ ၃၃,၁၀၉,၆၉၄

မတညရ်ငး် းီေငပွမာဏ
(K’000)

၉၃,၇၆၂,၀၅၅ ၁၈၂,၅၁၆,၈၇၁

Ref: YSX

မတခ်ျက။် ။ လက် အိဆြိပ ထားသည်အ့ြမတေ်ဝစသည ်၂၀၁၉ ဘ ာေရး စဝ်က ်(၂၀၁၉ ဧ ပီ - ၂၀၁၉ စကတ်ငဘ်ာ) င် ့၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘ ာေရး စ ်(၂၀၁၉ ေအာကတ်ဘိာ - ၂၀၂၀ စကတ်ငဘ်ာ) စစေပါငး် ၁၈ လစာအတကွ ်အဆြိပ ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည။်

FMI - ိးမဘဏ်လမိီတက၏် အစ ယယ်ာဝယယ်ြခငး် င် ့အစ ယယ်ာပိငဆ်ငိမ်ေြပာငး်လြဲခငး်ကစိများ ပီးေြမာကြ်ခငး်

FMI ကမဏလီမီိတကသ်ည ်၄ငး်၏ လကေ်အာကခ်ကံမဏြီဖစ်သည် ့ ိးမဘဏလ်မီိတက် င်ပ့တသ်က၍် ၂၀၁၉ ဇွနလ် ၁၇ ရက၊် ၂၀၁၉ 

ဝိငဘ်ာလ ၁၄ ရက် င် ့ ၂၀၂၀ ဧ ပီလ ၁၀ ရကေ်နအ့သးီသးီတိတ့ငွ ် အဆြိပ ခဲေ့သာ အစ ယယ်ာဝယယ်ြခငး် င် ့ အစ ယယ်ာ 

ပိငဆ်ငိမ်ေြပာငး်လြဲခငး်ဆငိရ်ာ ကစိရပ်များက ိ ေအာကတ်ဘိာလ ၂ ရကေ်နတ့ငွ ် ပီးေြမာကေ် ကာငး် ေ ကညာခဲပ့ါသည။် အထကပ်ါ 

ကစိရပ်များ ပီးေြမာကသ်ာွးြခငး်ေ ကာင် ့ ိးမဘဏ၏် အစ ယယ်ာပိငဆ်ငိမ်၊ ယယ်ာအလအဲထပ်ြပ လပမ်ည့် စဥ်ီးသေဘာတစာချ ပ ်

င် ့ကမဏမီထတေ်ဝထားသည့် ယယ်ာ င် ့မတညရ်ငး် းီေငပွမာဏများမာ ေအာကပ်ါအတငိး်ြဖစ်ပါသည။်

FMI – Digital Money Myanmar ကမဏီလမိီတက၏် အစ ယယ်ာေရာငး်ြခငး်ကစိများ ပီးေြမာကြ်ခငး်

၂၀၂၀ ခ စ ် ေအာကတ်ဘိာလ (၁၄) ရကေ်နတ့ငွ ် FMI ကမဏလီမီိတက ် ဒါ ိကတ်ာဘတအ်ဖဲွဝငမ်ျား၏ ထတြ်ပနခ်ျကအ်ရ Digital

Money Myanmar (Wave Money) တငွ ်ကမဏပိီငဆ်ငိသ်ည် ့လကက်ျနအ်စ ယယ်ာ ၁၀% အား Yoma Strategic Investment

လမီိတက ် (YSIL) သိေ့ရာငး်ြခငး်ကစိများ ပီးစီးေ ကာငး် ေ ကညာလကိပ်ါသည။် အဆပိါ လကက်ျနအ်စ ယယ်ာများေရာငး်ချမ ပီး 

ေြမာကြ်ခငး်ေ ကာင် ့FMI ကမဏလီမီိတကသ်ည ်Wave Money တငွ ်အစ ယယ်ာပိငဆ်ငိမ် ေိတာမ့ညမ်ဟတေ်သာ်လညး် ကမဏ၏ီ 

လကေ်အာကခ်ံကမဏြီဖစသ်ည် ့ ိးမဘဏသ်ည ်Wave Money တငွ ်အစ ယယ်ာ ၅% ဆကလ်ကပိ်ငဆ်ငိသ်ာွးမညြ်ဖစသ်ည။်
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MTSH – အပ်ချ ပ်မဒါ ိကတ်ာအသစ် င် ့ဘ ာေရးဌာနအ ကးီအကအဲသစခ်န်အ့ပ်ြခငး်

MCB – အမေဆာငအ်ရာ ိချ ပ် အနားယြခငး်

MCB – Ooredoo Myanmar င် ့ဘဏ်လပ်ငန်းဆငိရ်ာ ေရ ည်ဆကဆ်ေံရးတစရ်ပ် စတငြ်ခငး်

TMH - ငိင်ြံခားသားများအား ယယ်ာေရာငး်ချြခငး် 

ေ ကညာချက်

EFR – ဖကစ်ပ်ကမဏီအသစတ်စခ်တည်ေထာငြ်ခငး်

MAEX 
Ref: YSX

၂၀၂၀ ခ စ ်ေအာကတ်ဘိာလ ၆ ရကေ်နတ့ငွ ်Myanmar Agro Exchange Public Co., Ltd (MAEX) ၏ ၄ ကမိေ်ြမာက ် စပ်တလ်ည ်

အေထေွထအွစညး်အေဝးပွဲ ကးီက ိ အွနလ်ငိး်မတဆင် ့ ကျငး်ပြပ လပခ်ဲပ့ါသည။် ကမဏဦကဌ ဦးဝငး်ေအာငမ် ဘ ာေရး စ်ဝကြ်ဖစ ်

သည် ့ ၂၀၁၉ ခ စ ်ဧ ပီလမ ၂၀၁၉ ခ စ ်စကတ်ငဘ်ာလအတကွ ်အြမတေ်ဝစအေနြဖင် ့ ယယ်ာ ၁စလ င ်ေငသွား ကျပ် ၃၀ ေပးအပ် 

သာွးမညြ်ဖစေ် ကာငး် ေ ကညာခဲပ့ါသည။် ယယ်ာ ငမ်ျားအေနြဖင် ့ အဆပိါအြမတေ်ဝစများက ိ ၂၀၂၀ ခ စ ် ေအာကတ်ဘိာလ ၁၉ 

ရကေ်နမ့ ဝိငဘ်ာလ ၁၇ ရကအ်တငွး် ေငသွားထတယ်သာွး ငိမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် 

ထိအ့ြပင ်ဥကဌ ဦးဝငး်ေအာငမ် MAEX အေနြဖင် ့ ရနက်နစ်ေတာအ့ပိ်ချိနး်တငွ ် စာရငး်ဝငရ်န ်အစအီစဥ် ေိ ကာငး် င် ့သင်ေ့တာ်သည် ့

အချိနက်ာလတစခ်တငွ ် စာရငး်ဝငသ်ာွးမညြ်ဖစေ် ကာငး် ေ ကညာခဲပ့ါသည။် MAEX အေနြဖင် ့ ၂၀၁၇ ခ စ်တငွ ် အများြပညသ်သိ ့ 

ယယ်ာကမ်းလမ်းေရာငး်ချခဲ့ ပီး KBZSC မ lead public offering manager အြဖစေ်ဆာငရွ်ကခ်ဲပ့ါသည။် လက် အိချိနတ်ငွ ်

ကမဏတီငွ ် ယယ်ာ ငေ်ပါငး် ၂,၀၀၀ ေကျာ် ိ ပီး ကျပ ် ၂.၁ ဘလီယီခံန် ့ သိည် ့ ယယ်ာရငး် းီေငပွမာဏက ိ ထတေ်ဝေရာငး်ချ 

ထားပါသည။်

ြမနမ်ာသလီဝါ အက(်စ)်အးီဇကဟ်းိဒငး်ပတဘ်လစ ် အများ င်သ့ကဆ်ငိေ်သာကမဏလီမီိတက ် (MTSH) သည ် ၄ငး်၏ ယာယီ

အမေဆာငအ်ရာ ခိျ ပ်အြဖစတ်ာဝနယ်ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည် ့ အတငွး်ေရးမးဦးထနွး်လငွ ် လပ်ငနး်တာဝနမ်ျား လေဲြပာငး် ပးီစီး ပီးြဖစေ်သာ

ေ ကာင် ့ အပခ်ျ ပ်မဒါ ကိတ်ာအသစ်အြဖစ် ဦးြမင်ေ့ဇာ်အားခန်အ့ပ်ေ ကာငး် ၂၀၂၀ ခ စ ် သဂတလ် ၄ ရကေ်နတ့ငွ ် ေ ကညာလကိ်

ပါသည။် ထိအ့ြပင ် ၂၀၂၀ ခ စ ် စကတ်ငဘ်ာလ ၃ ရကေ်နတ့ငွ ် MTSH ၏ ဘ ာေရးဌာနအ ကးီအကအဲြဖစေ်ဆာငရွ်ကခ်ဲေ့သာ 

ဦးမျိ းြမင်ေ့အာင် သည ်တာဝနမ်အနားယသာွးခဲသ့ည်အ့တကွ ်ေဒ ယဝါထနွး်သည ်MTSH ၏ ဘ ာေရးဌာနအ ကးီအကအဲသစ်အြဖစ ်

တာဝနမ်ျားစတင် လေဲြပာငး်ရယသာွးမညြ်ဖစ်ေ ကာငး်ေ ကညာလကိပ်ါသည။်

ြမနမ်ာ ငိင်သံားများဘဏ ် (MCB) သည ် Ooredoo Myanmar လမီိတက ် (OML) င် ့ ေကာ်ပရိိတဘ်ဏလ်ပ်ငနး်ဆငိရ်ာ ေရ ည ်

ဆကဆ်ေံရးတစရ်ပ်က ိ ဇလငိလ် ၂၃ ရကေ်နတ့ငွ ် စတငခ်ဲပ့ါသည။် MCB သည ် ေငသွားေကာကခ်ံြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်များမ 

ငိင်ြံခားေငေွ ကးဝနေ်ဆာငမ်လပ်ငနး်များအထ ိ ေဆာငရွ်ကေ်ပးသာွးမညြ်ဖစ်ပါသည။် အဆပိါ စဥ်ီးသေဘာတ ေရ ညဆ်ကဆ်ေံရး 

သည ် MCB ၏ 4.0 အသငွက်းေြပာငး်ေရးဆငိရ်ာရညမ်နး်ချက၏် အဓိကပနး်တငိတ်စခ်ြဖစ်သည် ့ ဒဂီျစ်တယစ်နစသ်းံဘဏတ်စခ်

ြဖစ်ေရး ရညမ်နး်ချကက် ိအေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ငိမ်ညြ်ဖစသ်ည။်

ြမနမ်ာ ငိင်သံားများဘဏ ် (MCB) ၏ အမေဆာငအ်ရာ ခိျ ပ် 

(CEO) အြဖစတ်ာဝနထ်မ်းေဆာငခ်ဲသ့ည် ့ Mr. Godfrey Swain

သည ် တာဝနမ်အနားယသာွးြခငး်ေ ကာင် ့ အမေဆာငအ်ရာ ခိျ ပ် 

အသစ်အတကွ ် ဦးတးိေအာငြ်မင်အ့ား တာဝနေ်ပးအပ်ေ ကာငး် 

MCB မ ေ ကညာလကိပ်ါသည။် 

၂၀၂၀ ခ စ ် သဂတလ် ၁၂ ရကေ်နတ့ငွ ်Ever Flow River Group

Public Co., Ltd (EFR) ၏ လကေ်အာကခ်ကံမဏတီစခ်ြဖစ်

သည် ့Union Choice Services Limited သည ်ဖကစ်ပ်ကမဏီ

အသစ ် A Logistics Co., Ltd အားတညေ်ထာငရ်န ် Ayeyar

Hinthar Holdings Co., Ltd (AHH) င် ့ စဥ်ီးသေဘာတ 

လကမ်တေ်ရးထးိခဲပ့ါသည။် အဆပိါ စီမကံနိး်သည ် ေြမဧရိယာ 

စစေပါငး် ဧက ၆,၇၀၀ ေကျာ ် ကျယဝ်နး် ပီး ပသမိ်စကမ်ဇန် မိ  

ေတာ်အတကွ ် ငိင်တံကာအဆင်မ့ီဆပိ်ကမ်း င် ့ အြခားလအိပ် 

ေသာ အေြခခအံေဆာကအ်အမံျားပါဝငသ်ည် ့ အဓိကဘကစ် ံ

ေထာကပံ့်ပိေ့ဆာငေ်ရးက တစခ်အြဖစ ် ြဖစေ်ပ လာမညြ်ဖစ ်

သည။် Union Services Limited သည ်A Logistics Co., Ltd

တငွ ် ၆၀% ပိငဆ်ငိမ်ညြ်ဖစ် ပီး ကျန ် ၄၀% က ိ AHH မ 

ပိငဆ်ငိသ်ာွးမညြ်ဖစသ်ည။် 

၂၀၂၀ ခ စ ် သဂတလ် ၇ ရကေ်နတ့ငွ ် TMH Telecom Public

Co., Ltd (TMH) သည ် လက် ိကမဏမီ ထတေ်ဝထားသည် ့

အစ ယယ်ာစစေပါငး်၏ ၅% ြဖစ်သည် ့ ၆၄၁,၁၆၁ စ က ိ

သဂတလ် ၁၀ ရကေ်နမ့စ၍ ငိင်ြံခားသားများရငး် းီြမ ပ် မံ 

ြပ လပ် ငိရ်န ် ခွင်ြ့ပ ခဲပ့ါသည။် လက် ိကမဏမီ ထတေ်ဝထား 

သည် ့ ယယ်ာအေရအတကွမ်ာ ၁၂.၈၂ သနး်ခန် ့ ိပါသည။်
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First Myanmar Investment Public Co., Ltd (FMI)

အ ကမ်းအြမတအ်ချိ း

42.1%

အသားတငအ်ြမတအ်ချိ း

7.2%

HY 2020
(Unaudited)

ယယ်ာတစ်စေပ ဝငေ်ငွ

MMK 111

Source: FMI Management 
Discussion & Analysis

FMI ကမဏအီပ်စ၏ ၂၀၂၀ ခ စ ် ဘ ာေရး စဝ်ကဝ်ငေ်ငမွာ ကျပ် ၁၇၇.၁ ဘလီယီခံန် ့ ခိဲသ့ည်အ့တကွ ် ပီးခဲသ့ည် ့ ၂၀၁၉ ခ စ ်

ဘ ေရး စဝ်ကထ်က ် ၁၈.၇% တးိတကခ်ဲပ့ါသည။် ကမဏအီပစ်၏ အဓကိဝငေ်ငရွလမ်းေ ကာငး်မာ ဘ ာေရးဝနေ်ဆာငမ်လပ်ငနး် 

ြဖစ်သည် ့ ိးမဘဏ် င် ့ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်လပ်ငနး်များမရ ခိဲပ့ါသည။် ၂၀၂၀ ခ စ ်ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ်ကမဏ၏ီ အသားတင ်

အြမတအ်ချိ းများသည ် ပီးခဲသ့ည် ့ ဘ ာေရး စ်ဝကထ်က ် တးိတကမ်များ ခိဲသ့ညက် ိ ေတရွသည။် ကမဏအီပစ်၏ အတးိေပးရေင ွ

စရိတမ်ျားြမင်တ့ကခ်ဲ့ ပီး တွဖဲကက်မဏမီျားမ အ ံးများေပ ေပါကခ်ဲေ့သာ်လညး် ကမဏ၏ီ လပ်ငနး်ပိငး်ဆငိရ်ာ အသးံစရိတမ်ျားက ိ

ထေိရာကစ်ွာထနိး်ချ ပ် ငိခ်ဲြ့ခငး်ေ ကာင် ့ အသားတငအ်ြမတအ်ချိ းများ တးိတကလ်ာခဲြ့ခငး်လညး်ြဖစသ်ည။် ကမဏအီပစ်၏ စစေပါငး် 

အြမတေ်ငသွည ် တွဖဲကလ်ပ်ငနး်များမ ငိင်ြံခားေငစွာရငး်အား ြမနမ်ာကျပ်ေငြွဖင် ့ ေြပာငး်လစဲာရငး်သင်ရ့ာတငွ ် ရ ိသည် ့

အြမတမ်ျားေ ကာင် ့ ပီးခဲသ့ည် ့ဘ ာေရး စ်ဝကထ်က ်တးိတကမ်များစွာ ိခဲသ့ညက် ိေတရွသည။်

လက် ြိဖစပ်ွားလျက် ိသည် ့Covid-19 ကမာက့ပေ်ရာဂါက ိတံ ့ြပနသ်ည်အ့ေနြဖင် ့FMI ကမဏအီပစ်သည ်၄ငး်၏ လပ်ငနး်များ ေနာက ်

၁၂ လ မ ၁၈ လအတကွ ် စီးပွားေရးဆကလ်ကရ်ပ်တညေ်ရးအစီအစဥ ် (BCP) များကေိရးဆွခဲျမတထ်ားပါသည။် ကမဏအီပစ်၏ 

ဘ ာေရးလပ်ငနး်ြဖစသ်ည် ့ ိးမဘဏသ်ည ် ၄ငး်၏ သးံစွဲြပညသ်များ င် ့ ဝနထ်မ်းများက ိ ဦးစားေပးကညပီံ့ပိးေပးသာွးမညြ်ဖစ် ပီး 

၄ငး်၏ ေငသွားပိငဆ်ငိမ်များကလိညး် ခိငမ်ာမ ေိစရန ် စမီခံန်ခ့ွဲသာွးမညြ်ဖစသ်ည။် ကမဏအီပစ်၏ ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့ ာကမ် 

လပ်ငနး်ြဖစ်သည် ့ Pun Hlaing Siloam ေဆး စံမီခံန်ခ့ွဲမအဖွဲအေနြဖင် ့ ကပ်ေရာဂါြဖစပ်ွားသည်က့ာလအတငွး် ေနရာအခငး်အကျငး်၊ 

ဝနထ်မ်း၊ စနစ် င် ့အေထာကအ်ပံပ့စညး်များြပတလ်ပ်မမ ေိစရန ်အစအီစဥ်များချမတခ်ဲပ့ါသည။် ကမဏအီပစ်၏ အမိြ်ခေံြမလပ်ငနး် 

က တငွ် Star City အမိရ်ာေဖာ်ထတေ်ရးလပ်ငနး်၏ စီမကံနိး်တစခ်ြဖစ်သည် ့City Loft လပ်ငနး်စဥမ်ျား င် ့ကမဏအီပစ်၏ Yoma

Land တဆံပ်ိ၏ အထငက်ရ စမီံကနိး်ြဖစသ်ည် ့ Yoma Central လပ်ငနး်စဥမ်ျားသည ် ပမံနအ်တငိး်လညပ်တလ်ျက် ပိါသည။် City

Loft စမီံကနိး်သည ်လက် ိအချိနတ်ငွ ်ေကာငး်မွနသ်ည် ့ဝယလ်အိား ိ ပီး စတငဖ်ွင်လ့စေ်ရာငး်ချခဲေ့သာအခနး်များမ ၉၀% ခန်ေ့ရာငး်ချ 

ပီးြဖစပ်ါသည။် ကမဏအီပ်စအေနြဖင်လ့ညး် ရနက်န် င် ့ မ ေလး မိ များတငွ ် စမီံကနိး်ဆကလ်ကတ်းိချဲရန ် ေလလ့ာလျက် ပိါသည။် 

ကမဏအီပစ်သည ် Memories Group ခရီးသာွးလပ်ငနး်အတကွ ် ေရ ညမ်ဟာဗျ ဟာကေိမ ာ်မနး်၍ ကပ်ေရာဂါေ ကာင် ့

ေြပာငး်လသဲာွးသည် ့ ခရီးသာွးအေလအ့ထ င် ့ ေစျးကကွအ်ေြခအေနက ိ ြပနလ်ညသ်းံသပ် ပီး ခရီးသာွးလပင်နး်ထတက်န် င် ့

အေတအွ ကံ အသစမ်ျားက ိဖနတ်းီလပ်ေဆာငသ်ာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။်
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Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd (MTSH)

အ ကမ်းအြမတအ်ချိ း

42.9%

HY 2020

ယယ်ာတစ်စေပ ဝငေ်ငွ
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Myanmar Citizens Bank Public Co., Ltd (MCB)

Source: MTSH Management Discussion & Analysis

MTSH ၏ ၂၀၂၀ ခ စ ်ဘ ာေရး စ်ဝကဝ်ငေ်ငမွာ ကျပ် ၁.၇၅ ဘလီယီခံန် ့ ခိဲသ့ည်အ့တကွ ် ပီးခဲသ့ည် ့၂၀၁၉ ခ စ ်ဘ ာေရး စဝ်က ်

ထက ် သသိသိာသာတးိတကခ်ဲသ့ညက် ိ ေတရွသည။် လေနအမိခ်နး်များ ေရာငး်ချြခငး်၊ ဌားရမ်းြခငး် င် ့ အေထေွထအွသးံြပ မများမ 

ဝငေ်ငမွျားတးိတကလ်ာြခငး်ေ ကာင် ့ ကမဏ၏ီ အ ကမ်းအြမတမ်ာ ကျပ် ၇၅၃ သနး်အထိ ိလာခဲပ့ါသည။် MTSH ၏ ေရာငး်ရဝငေ်င ွ

များတးိတကလ်ာခဲေ့သာ်လညး် ငိင်ြံခားေငစွာရငး်အား ြမနမ်ာကျပ်ေငြွဖင် ့ ေြပာငး်လစဲာရငး်သင်ရ့ာ၌ ဖကစ်ပ်လပ်ငနး်များမရ ိသည် ့

ကမဏ၏ီ အြမတမ်ျားမာကျဆငး်ခဲသ့ညက် ိ ေတရွသည။် အဆပိါအြမတမ်ျားကျဆငး်မေ ကာင် ့ ကမဏ၏ီ အသားတငအ်ြမတမ်ျားမာ 

လညး် ပီးခဲသ့ည် ့ဘ ာေရး စဝ်က် င် ့ ငိး်ယဥ်ပါက အြမတမ်ျားကျဆငး်ခဲသ့ညက် ိေတရွသည။်

မတခ်ျက ် - MTSH ၏ ေငသွားစီးဆငး်မအရ ကမဏ၏ီ အဓကိဝငေ်ငမွျားမာ ဖကစ်ပ်လပ်ငနး်များမ ရ ိလျက် ပိါသည။် ထိေ့ ကာင် ့
ကမဏ၏ီ အသားတငအ်ြမတေ်ငသွည ်ေရာငး်ရဝငေ်ငွ င် ့ ငိး်ယဥ်ပါက ပိမမိျားြပားသညက် ိေတရွပါသည။်

MTSH ၏ စကမ်ဇနဧ်ရိယာဖွံ ဖိ းေရး င် ့ သကဆ်ငိေ်သာ ဖကစ်ပ်လပ်ငနး်ြဖစ်သည် ့ Myanmar Japan Thilawa Development

Limited (MJTD) သည ် စမွး်ေဆာငရ်ညမ်ျားေကာငး်မွနခ်ဲေ့သာေ ကာင် ့ ၂၀၂၀ ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ် အသားတငအ်ြမတအ်ေနြဖင် ့

အေမရိကနေ်ဒ လာ ၉.၄ သနး် ရ ခိဲပ့ါသည။် Covid-19 ကပ်ေရာဂါြဖစပ်ွားလျက် ေိသာ်လညး် သလီဝါအထးစီးပွားေရးဇနအ်တငွး်  ိ

စကမ်ေြမယာများအေပ  ဝယလ်အိားမာ ဆကလ်ကအ်ားေကာငး်လျက် ိ ပီး ကမဏ၏ီ စမီခံန်ခ့ွဲမအဖွဲအေနြဖင် ့အဆပိါဝယလ်အိားမာ 

ဆကလ်ကေ်ကာငး်မွနေ်နမညဟ် ေမ ာ်မနး်ပါသည။် MTSH ၏ လေနအမိရ်ာ င် ့ စီးပာွးေရးဆငိရ်ာ ဖွံ ဖိ းေရး င် ့ သကဆ်ငိေ်သာ 

ဖကစ်ပ်လပ်ငနး်ြဖစသ်ည် ့ Thilawa Property Development Limited (TPD) သညမ် Covid-19 ၏ ိကခ်တမ်ကခိစံားေနရသည် ့

အမိ်ြခံေြမေစျးကကွအ်ေြခအေနေ ကာင် ့တးိတကမ် နး်မာ ဆကလ်ကေ် းေကးွလမိ်မ့ညဟ် ေမ ာ်မနး်ပါသည။်

လက် ိ Covid-19 ကမာက့ပ်ေရာဂါေ ကာင် ့ ခကခ်ဲ ပီး ပိ ငဆ်ငိမ်ြမင်မ့ားသည် ့ ၂၀၂၀ ခ စ ် ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ် MCB သည ်

အ ိနအ်ဟနမ်ပျက ် ဆကလ်ကတ်းိတကလ်ျက် ိ ပီး ကမဏ၏ီ အတးိရဝငေ်ငသွည ် ပးီခဲသ့ည် ့ ၂၀၁၉ ခ စ ် ဘ ာေရး စ်ဝကထ်က ်

၂၉% တးိတကခဲ်သ့ညက် ိ ေတရွသည။် သိေ့သာ် ကမဏ၏ီ အပ်ေငတွးိပွားမ (၇%) မာ ေချးေငတွးိပွားမ (၅%) ထပ်များြပား

ခဲေ့သာေ ကာင် ့ကမဏ၏ီ အသားတငအ်တးိရဝငေ်ငမွျားကျဆငး်ခဲပ့ါသည။် ထိေ့ ကာင် ့MCB ၏ အြခားဝငေ်ငရွလမ်းေ ကာငး်ြဖစသ်ည် ့

အဖိးအခ င် ့ ေကာ်မ ငဝ်ငေ်ငမွျားလညး် ၂၀၂၀ ခ စ ် ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ် ကျပ် ၁.၉၁ ဘလီယီသံိ ့ ကျဆငး်ခဲ့ ပီး ပီးခဲသ့ည် ့

ဘ ာေရး စဝ်က် င် ့ ငိး်ယဥပ်ါက ၄၆% ကျဆငး်ခဲသ့ညက် ိ ေတရွသည။် MCB သည ် လပ်ငနး်များဆကလ်ကတ်းိချဲ

ေဆာငရွ်ကမ်များြပ လပလ်ျက် ိြခငး် ေ ကာင် ့လပ်ငနး်သးံစရတိမ်ျားသည ် ပီးခဲသ့ည် ့ဘ ာေရး စဝ်ကထ်က ်၃% ြမင်တ့ကခ်ဲပ့ါသည။် 

၂၀၂၀ ခ စ ် ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ် ကမဏ၏ီ အခွနမ်ေဆာငမ်ီအြမတရ်ေငမွျားမာ ကျဆငး်ခဲေ့သာ်လညး် ကမဏဘီ ာေရး ငး်တမ်း

များကအိေြခခတံကွခ်ျကပ်ါက MCB ၏ လပ်ငနး်အရွယအ်စားမာ ပီးခဲသ့ည် ့ ဘ ာေရး စ်ဝကထ်က ် ၆% ခန် ့ ပမိိ ကးီထာွးလာခဲ့
သညက် ိေတရွသည။်
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Source: MCB Management Discussion & Analysis

First Private Bank Limited (FPB)

Covid-19 ေ ကာင် ့ ြမနမ်ာ ငိင်အံတငွး် ိ စီးပွားေရးအများစများမာ မေသချာမေရရာသည် ့ အေြခအေနတငွ ် ေရာက် ိလျက် ေိသာ ်

လညး် MCB ၏ အပ်ေငပွမာဏတးိတကလ်ာြခငး်သည ်သးံစွဲသြပညသ်များမ MCB ဘဏအ်ေပ  ယံ ကညမ်ြမင်တ့ကလ်ျက် ိသည ်က ိ

ေဖာ်ြပလျက် ပိါသည။် အဆပိါ ယံ ကညမ်ြမင်တ့ကြ်ခငး်သည ်ဘဏ၏် အနာဂါတတ်းိတကမ်က ိအေထာကအ်ကြပ ငိမ်ညြ်ဖစ်သည။် 

ထိအ့ြပင ် MCB သည ် ြမနမ်ာ ငိင်ဗံဟဘိဏမ် ချမတထ်ားသည် ့ စညး်မျဥး်သတမ်တခ်ျကခ်ျထားသည် ့ စံ နး်များကလိညး် ေဆာငရွ်က ်

လကိန်ာ ငိြ်ခငး်ေ ကာင် ့ အကျိ းအြမတြ်ဖစထ်နွး်ရလယွက်ေသာ၊ မတညရ်ငး် းီမခိငမ်ာေသာဘဏအ်ြဖစ ် ရပ်တညလ်ျက် ိသညက် ိ

ေတရွသည။်

လက်  ိ Covid-19 ကမာက့ပေ်ရာဂါေ ကာင် ့ ခကခ်သဲည် ့ စီးပွားေရးအေြခအေနတငွ ် ၂၀၂၀ ခ စ ် ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ် FPB ၏ 

အသားတငအ်တးိရဝငေ်ငသွည ် ကျပ် ၃.၉၇ ဘလီယီံ ခိဲြ့ခငး်ေ ကာင် ့ ၂၀၁၉ ခ စ ် ဘ ာေရး စဝ်က် င် ့ ငိး်ယဥပ်ါက ၂၀.၈% 

ခန်က့ျဆငး်ခဲပ့ါသည။် ထိအ့ြပင ် FPB ၏ အြခားဝငေ်ငရွလမ်းေ ကာငး်ြဖစသ်ည် ့ အဖိးအခ င် ့ ေကာ်မ ငဝ်ငေ်ငမွျားလညး်

ကျဆငး်ခဲသ့ညက်ေိတရွသည။် အဆပိါကျဆငး်မ၏ အဓကိအေ ကာငး်ရငး်မာ Covid-19 အချိနက်ာလအတငွး် ေငေွချးသများသက ်

သာေစရန ် ဘဏေ်ချးေငအွေပ ေကာကခ်ံသည်ဝ့နေ်ဆာငစ်ရိတမ်ျားက ိ ယခငက်တစလ်းံတစခ်ေဲကာကခ်ခံဲြ့ခငး်မ ယခအခါ လစဥခ်ွဲ၍ 

ေကာကခ်ခံဲေ့သာေ ကာင် ့ ြဖစပ်ါသည။် ၂၀၂၀ ခ စ ် ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ် FPB ၏ ဝနထ်မ်းအသးံစရိတမ်ျားမာ ပီးခဲသ့ည် ့

ဘ ာေရး စ်ဝကထ်က ်၄% ြမင်တ့ကခ်ဲေ့သာ်လညး် အေထေွထွ င် ့စီမံခန်ခ့ွဲမစရိတမ်ျားမာ ၂% ခန်ေ့လျာန့ညး်ခဲသ့ညက် ိေတရွပါသည။် 

၂၀၂၀ ခ စ ်ဘ ာေရး စ်ဝကတ်ငွ ်FPB ဘဏ၏် အပ်ေငပွမာဏမာ ၂.၇၄% ခန်တ့းိတကလ်ာခဲေ့သာ်လညး် ဘဏ၏် ေချးေငပွမာဏမာ 

၅.၆၃% ခန် ့ ကျဆငး်ခဲသ့ညက်ေိတရွသည။် Covid-19 ကပ်ေရာဂါေ ကာင် ့ FPB ဘဏ၏် ဒဂီျစ်တယစ်နစသ်ိ ့ ကးေြပာငး်သည် ့

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားမာ ဆကလ်ကအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ငိခ်ဲပ့ါသည။် Covid-19 ေ ကာင် ့ သးံစွဲသြပညသ်များ၏ ဘဏေ်ချးေငမွျား 

အေပ  အတးိ င် ့အရငး်ေပးအပ်မများက ိသကေ်ရာကမ်များ ခိဲေ့သာ်လညး် FPB အေနြဖင် ့ဘဏ၏် ေငသွားစီးဆငး်မလမ်းေ ကာငး် င် ့

အကျိ းအြမတြ်ဖစ်ထနွး် ငိမ်များက ိဘဏ၏် အနာဂါတတ်းိတကမ်အတကွ ်အနးီကပ်ေစာင့် ကည်သ့းံသပ်သာွးမညြ်ဖစသ်ည။်
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Source: FPB Management Discussion & Analysis

TMH Telecom Public Company Limited (TMH)

အ ကမ်းအြမတအ်ချိ း

48.0%

အသားတငအ်ြမတအ်ချိ း

11.8%

HY 2020

ယယ်ာတစ်စေပ ဝငေ်ငွ

MMK 27

Source: TMH Management Discussion & Analysis

၂၀၂၀ ခ စ ်ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ်TMH သည ်ဆကသ်ယွေ်ရးဆငိရ်ာစမီံကနိး်လပ်ငနး်သစမ်ျားမ ဝငေ်ငမွျားရ ခိဲြ့ခငး်ေ ကာင် ့ကမဏ ီ

၏ စစေပါငး်ဝငေ်ငမွာ ကျပ် ၂.၉၈ ဘလီယီခံန် ့ ခိဲပ့ါသည။် ကမဏ၏ီ ဝငေ်ငမွျားခငိမ်ာသည်အ့ချိနတ်ငွ ်TMH ၏ အ ကမ်းအြမတအ်ချိ း 

များသညလ်ညး် ၄၈% ခန်တ့ငွ ် တည် ငမိ်လျက် ိပါသည။် ၂၀၂၀ ခ စ ် ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ် အြခားဝငေ်ငရွလမ်းေ ကာငး်များမ 

ရ ိသည် ့ ဝငေ်ငမွျားအေနြဖင် ့ ြပငပ်ရငး် းီြမ ပ် မံလပ်ငနး်များ င် ့ သကဆ်ငိသ်ည် ့ ဝငေ်ငမွျားသည ် ယခငဘ် ာေရး စတ်ငွ ်

ရ ိခဲြ့ခငး်ေ ကာင် ့ ပီးခဲသ့ည် ့ဘ ာေရး စ်ဝက် င် ့ ငိး်ယဥ်ပါက ဝငေ်ငမွျားကျဆငး်မများ ိခဲသ့ညက် ိေတရွသည။်  
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Ever Flow River Group Public Company Limited (EFR)

အ ကမ်းအြမတအ်ချိ း

18.5%

အသားတငအ်ြမတအ်ချိ း

0.2%

HY 2020
(Unaudited)

ယယ်ာတစ်စေပ ဝငေ်ငွ

MMK 0.88

Source: EFR Management 
Discussion & Analysis

Covid-19 ကပ်ေရာဂါသည ် ကမဏအီေပ သကေ်ရာကမ်များ ိခဲေ့သာ်လညး် TMH ၏ အသားတငအ်ြမတေ်ငသွည ် ပီးခဲသ့ည် ့

ဘ ာေရး စဝ်ကထ်က ် ၁၁% တးိတကလ်ာခဲသ့ညက်ေိတရွသည။် အဆပိါတးိတကမ်၏ အေ ကာငး်ရငး်မာ ကမဏအီေနြဖင် ့

အသးံစရတိမ်ျားက ိ ထနိး်ချ ပ် ငိခ်ဲြ့ခငး်ေ ကာင် ့ ၂၀၂၀ ခ စ ် ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ် ကျပ် ၁.၁၇ ဘလီယီခံန်သ့ာ ခိဲ့ ပီး ၁၄% 

ကျဆငး်ခဲပ့ါသည။် 

၂၀၂၀ ခ စ ် ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ် ကမဏ၏ီ စမီံကနိး်အသစ်များတငွေ်အာငြ်မငမ် င် ့ အသးံစရိတမ်ျားထနိး်ချ ပ် ငိခ်ဲေ့သာေ ကာင် ့

TMH ၏ ဘ ာေရးစမွ်းေဆာငရ်ညမ်ာ ပီးခဲသ့ည် ့ ဘ ာေရး စဝ်ကထ်က ် တးိတကခ်ဲသ့ညက်ေိတရွသည။် ကမဏအီေနြဖင် ့

ဝငေ်ငမွျား ခိငမ်ာခဲေ့သာ်လညး် စမီခံန်ခ့ွမဲအဖွဲအေနြဖင် ့Big 5 Production Co., Ltd င် ့ စဥ်ီးသေဘာတစာချ ပ်ချ ပ်ဆခိဲသ့ည်အ့တငိး် 

စီးပွားေရး နယပ်ယအ်သစ်များက ိေလလ့ာတးိချဲသာွးမညြ်ဖစ်သည။်

EFR ကမဏအီပ်စ၏ စစေပါငး်ဝငေ်ငသွည ် ကနပိ်ေ့ဆာငေ်ရးလပ်ငနး်များ င် ့ LDC Mandalay တိမ့ရ သိည် ့ ဝငေ်ငမွျားေ ကာင် ့

ပီးခဲသ့ည် ့ဘ ာေရး စ်ဝကထ်ပ် ၅၂.၂% တးိတကမ် ခိဲသ့ညက် ိေတရွသည။် လကေ်အာကခ်ံကမဏမီျားြဖစ်သည် ့EFR Trading င် ့

EFR GLE ကမဏမီျားသည ် ကမဏအီပ်စ၏ ဝငေ်ငမွျားက ိ အဓိကပံပိ့းေပးလျက် ိ ပီး အြခားလပ်ငနး်များသညလ်ညး် 

ဝငေ်ငမွျားတးိတကမ် ိခဲပ့ါသည။် အဆပိါတးိတကမ်များေ ကာင် ့ကမဏအီပစ်၏ အ ကမ်းအြမတအ်ချိ းမာ ၁၈.၅% ိခဲပ့ါသည။် 

MRTW Logistics, EFR GLE င် ့ EFR Trading များမ စမီခံန်ခ့ွမဲအသးံစရိတမ်ျားြမင်တ့ကခ်ဲေ့သာ်လညး် ကမဏအီပ်စအတငိး်အတာ 

အေနြဖင် ့ စီမခံန်ခ့ွမဲအသးံစရတိမ်ျားထနိး်ချ ပ် ငိခ်ဲသ့ညက် ိ ေတရွသည။် မခိငက်မဏီ င် ့ လကေ်အာကခ်ံကမဏမီျား ကားလပ်ငနး် 

ေဆာငရွ်ကမ်များက ိထည်သ့ငွး်တကွခ်ျက် ပီးေနာက ်ကမဏအီပစ်၏ အသားတငအ်ြမတမ်ာ ၂၀၂၀ ခ စ ်ဘ ာေရး စဝ်ကတ်ငွ ်ကျပ် 

၁၉ သနး်ခန် ့ ခိဲပ့ါသည။်  သိေ့သာ် ေငေွ ကးေြပာငး်လေဲဖာ်ြပြခငး်ဆငိရ်ာအ ံးများ ိခဲြ့ခငး်ေ ကာင် ့ကမဏအီပစ်၏ ဝငေ်ငအွလးံစမံာ 

ကျပ် ၄၄ သနး်အ ံးေပ ခဲသ့ညက် ိေတရွသည။်
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Covid-19 ?

၂၀၂၀ ခ စ ်ေအာကတ်ဘိာလ ၂၈ ရကေ်နအ့တကွ ်အစးိရေငတွကိစ်ာချ ပ် ဝယေ်စျးေရာငး်ေစျး န်းများ

ေငတွကိစ်ာချ ပ် 
အမတ်

ေငတွကိစ်ာချ ပ်အမည်
သကတ်မ်းကန်ဆးံမည့်ေန ့

(DD/MM/YYYY)
အဝယ်

(MMK)
အေရာငး်
(MMK)

GVT2103057
Govt. of MM

05 March 2021 T-Bill
05-03-2021 97,479.42

(7.8% p.a)

-
-

GVT2105078
Govt. of MM

07 May 2021 T-Bill
07-05-2021 96,076.90

(8.1% p.a)

96,216.71
(7.8% p.a)

GVT2108064
Govt. of MM

06 August 2021 T-Bill
06-08-2021 94,114.61

(8.3% p.a)

94,315.25
(8.0% p.a)

GVT2110151
Govt. of MM

15 October 2021 T-Bill
15-10-2021 92,725.49

(8.3% p.a)

92,969.94
(8.0% p.a)

GVTB22086
Govt. of MM

15 August 2022 T-Bond
15-08-2022 99,872.85

(8.3% p.a)

100,356.64
(8.0% p.a)

လက် ြိမနမ်ာ ငိင်တံငွ ် Covid-19 ကပ်ေရာဂါဒတယိလငိး်ြဖစပ်ွားလျက် ိသည်အ့ချိနတ်ငွ ် လ ကးီမငး်တိေ့နအမိတ်ငွ ် ကျနး်မာ 

ေဘးကငး်စွာေနထငိလ်ျက် သိညဟ် ေမ ာ်လင်ပ့ါသည။် လက် အိချိနတ်ငွ ်လ ကးီမငး်တိ၏့ ကျနး်မာေရးအေြခအေနမာ အေရး ကးီဆးံ 

ြဖစ်ေသာ်လညး် ယခကဲသ့ိ ့ မေသချာမေရရာသည် ့အချိနတ်ငွ ်မိမိ၏ ရငး် းီြမ ပ် မံများကလိညး်ဂ စကိရ်နလ်အိပ်ပါသည။်

လက် ိအချိန်တငွ ်ဘာေ ကာင်အ့စးိရေငတွကိစ်ာချ ပ်တငွရ်ငး် းီြမ ပ် ရံန်စ းစားသင်ပ့ါသလ?ဲ 

လက် ကိာလကဲသ့ိ ့ မေသချာမေရရာသည်အ့ချိနတ်ငွ ်လ ကးီမငး်တိအ့ေနြဖင် ့ရငး် းီြမ ပ် မံဆးံ ံး ငိေ်ချများက ိေလ ာက့ျ ငိရ်န ်မမိိ၏ 

ရငး် းီြမ ပ် မံများက ိ ခွဲြခမ်းစတိြ်ဖာသင်ပ့ါသည။် အစးိရေငတွကိစ်ာချ ပ်များသည ် ငိင်ေံတာ်အစိးရမထတေ်ဝေရာငး်ချြခငး်ေ ကာင် ့

ပမံနအ်ားြဖင်ဆ့းံ ံး ငိေ်ချနညး်ပါးသည် ့ ရငး် းီြမ ပ် မံပစံြံဖစ်ပါသည။် အစးိရေငတွကိစ်ာချ ပမ်ျားသည ် စေတာ့ ယယ်ာကဲသ့ိ ့ 

ကမဏ၏ီ စမွ်းေဆာငရ်ညအ်ေပ မတည၍် ရငး် းီြမ ပ် မံအကျိ းအြမတရ် ိြခငး်မဟတပ်ဲ ရငး် းီြမ ပ် မံအေပ ပေံသြပနရ်ချကတ်စခ် 

ရ ိ ငိပ်ါသည။်

အစးိရေငတွကိစ်ာချ ပ်အမျိ းအစားဘယ် စမ်ျိ း ိပါသလ?ဲ 
 

အစးိရေငတွကိစ်ာချ ပ်အမျိ းအစား (၂) မျိ း ိပါသည။် ပထမအမျိ းအစားြဖစသ်ည် ့ ကာလတအိစးိရေငတွကိစ်ာချ ပ် (Treasury

bill) များသည ်ရငး် းီြမ ပ် မံသကတ်မ်းအားြဖင် ့(၁) စ်အထိ ိသည် ့ေငတွကိစ်ာချ ပ်အမျိ းအစားြဖစပ်ါသည။် Treasury Bill များသည ်

ကာလတအိတငွး် ေငသွားြပနလ်ညေ်ဖာ်ထတ် ငိေ်သာေ ကာင့် ကာလတရိငး် းီြမ ပ် သံများအတကွပ်မိသိင်ေ့တာ်သည့် ေငတွကိ ်

စာချ ပ်အမျိ းအစားြဖစပ်ါသည။် လက် အိချိနတ်ငွ ် ြမနမ်ာ ငိင်အံစးိရအေနြဖင် ့ ၁ လ၊ ၃ လ၊ ၆ လ င် ့ ၁၂ လ သကတ်မ်း သိည် ့

ကာလတိ အစးိရေငတွကိစ်ာချ ပ်များက ိေရာငး်ချလျက် ိပါသည။်

ဒတယိအမျိ းအစားြဖစ်သည် ့ ကာလ ညအ်စးိရေငတွကိစ်ာချ ပ် (Treasury bond) များသညရ်ငး် းီြမ ပ် မံ သကတ်မ်း

အားြဖင့် ၅ စအ်ထိ ိ ပီး၊ ၁ စပ်ံေသအတးိ နး် (fixed coupon) ၇.၅% အထရိ ိ ငိသ်ည် ့ ေငတွကိစ်ာချ ပ်အမျိ းအစားြဖစပ်ါသည။် 

ရငး် းီြမ ပ် သံများသည ်၁ စ ် ၂ ကမိပ်ေံသအတးိရ မိညြ်ဖစ် ပီး ေငတွကိစ်ာချ ပ်သကတ်မ်းကနဆ်းံသည်အ့ချနိတ်ငွ ်ေငတွကိစ်ာချ ပ် 

၏ မရငး်တနဖိ်းကိ ြပနလ်ညရ် ိ ငိမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် လက် ိအချိနတ်ငွ ် ြမနမ်ာ ငိင်အံစးိရအေနြဖင့် ၂ စ် င့် ၅ စ် သကတ်မ်း ိသည် ့

ကာလ ညအ်စိးရေငတွကိစ်ာချ ပ်များက ိေရာငး်ချလျက် ိပါသည။်

ြမန်မာ ငိင်တံငွအ်စးိရေငတွကိစ်ာချ ပ်ကိ အေရာငး်အဝယြ်ပ လပ်လိရ့ပါသလား?

လက် အိချိနတ်ငွ ် KBZSC မာ ရငး် းီြမပ် သံအေနြဖင့် အစးိရေငတွကိစ်ာချ ပ်များကိ အေရာငး်အဝယြ်ပ လပ် ငိသ်ည် ့ ထပ်ဆင် ့

ေစျးကကွက်ြိပ လပေ်ပးထားပါသည။် လ ကးီမငး်တိအ့ေနြဖင်က့ျပ် ၁၀ သနိး်မစ၍ အစးိရေငတွကိစ်ာချ ပ်များကိ မမိတိိေ့နအမိ်မ 

တဆင်သ့ကေ်တာင်သ့ကသ်ာဖနး်ေခ ဆိ ပီး အေရာငး်အဝယြ်ပ လပ် ငိပ်ါသည။် အစးိရေငတွကိစ်ာချ ပ်များ၏ ေနစ့ ၀ယေ်စျး 

ေရာငး်ေစျးများက ိKBZSC Facebook စာမျက် ာေပ တငွ ်နနံကတ်ငိး်ေ ကညာေပးလျက် ိပါသည။်
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Pre-listing Board တညတ်ထ ငခွ်င့်ရ်န်ကိုန်စတတ ့်အ ပ်ချ န်ီးမှရရှ ပခငီ်း

၂၀၂၀ ခုနစှ် စက ်ငဘ်ာလ ၂၈ ရကတ်န ော့ ငွ် ရနက်နုစ်တ ာော့အပ်ိခ ိန််း (YSX) မှ Pre-Listing Board (PLB) အမ်မ်ြင်ော့ အရင််းအနှ်ီးတစ ်း

ကကွအ်သစ်ကိ ု်တ်ထာငရ်န် သမမ ရံု်း၊ စမီံကနိ််း၊ ဘဏ္ဍာတရ်းနငှ်ော့ စကမ်ှုဝနက်က်ီးဌာနနငှ်ော့ မမနမ်ာနိငုင်တံငတွခ ်းသကတ်သခံလကမ်ှ က်က်ီး

 ကပ်တရ်းတကာ်မရငှ ်ို ော့မှ ခွင်ော့မပြုခ ကရ်ရှိတ ကာင််း သ င််းစာရငှ််းလင််းပွပမှ ဆင်ော့ တ က်ာခပော့ပေါသ် ်

PLB ကို လကရ်ှိ YSX အရင််းအနှ်ီးတစ ်းကကွမ်ှ ခ မှ ထ်ာ်းသ််ော့ စာရင််းဝငစ်ံနှုန််း ၁၇ ခ ကက်ို မမပ််ော့မီနိငုတ်သ်းသ််ော့ စာရင််းဝင်

ကမုပဏမီ  ုသ်််ော့ အမ ာ်းနငှ်ော့သကဆ်ိငုတ်သာကမုပဏမီ ာ်း စီ်းပွာ်းတရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း ိ်ုးခ ပွေ့ရာ ငွ် လိအုပ်သ််ော့ ရင််းနှ်ီးတငမွ ာ်း ရာှတြွနိငုရ်န်

ရ်ရွ်ယ၍်  ်တ်ထာငလ်ိကုပ်ေါသ် ် PLB သ်် အနာဂ  ်ငွ် မမနမ်ာနိငုင်ရံှိ အမ ာ်းနငှ်ော့သကဆ်ိငုသ်််ော့ကမုပဏမီ ာ်းအ ကွ်

အဓကိအရင််းအနှ်ီးတစ ်းကကွ် (main board)  ငွ် စာရင််းဝငန်ိငုရ်နအ်တထာကအ်ကမူပြုသ်သ်ာမက ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ ာ်း စာရင််းဝင်

ကမုပဏမီ  ုသ်််ော့ အမ ာ်းနငှ်ော့သကဆ်ိငုသ်််ော့ကမုပဏမီ ာ်း၏ ရယှယ်ာမ ာ်းကို လယွက်စူာွအတရာင််းအဝယမ်ပြုလပ်ုနိငုရ်န် လပ်ုတဆာငန်ိငု ်

မ်မ်ြစ်သ် ်

PLB  ငွ် စာရင််း ငသ်ငွ််းနိငုသ်််ော့ စံနှုန််းမ ာ်းမှာ အမ ာ်းနငှ်ော့သကဆ်ိငုသ်််ော့ကမုပဏမီြစ်မခင််း၊ ရယှယ်ာရငှ် အန်််းဆံ်ုး ၁၀၀ ဦ်းရှမိခင််း၊

စာရင််းစစမ်ြင်ော့ စစတ်ဆ်းထာ်းသ််ော့ ဘဏ္ဍတရ်းရငှ််း မ််းမ ာ်းရှိမခင််း၊ အခွန၊် တငတွခ ်းသကတ်သခံလကမ်ှ မ် ာ်း လပလယှတ်ရာင််းဝယတ်ရ်း

ဥပတဒ၊ တငတွ က်းခဝေါခ မှုနငှ်ော့ အ ကမ််းြကမ်ှုကို တငတွ က်းတထာကပံ်ော့မှု ိကုြ် ကတ်ရ်းဆိငုရ်ာဥပတဒမ ာ်းလိကုန်ာမခင််း စသ််ော့စံနှုန််းမ ာ်း

ပေါရှိပေါသ် ် PLB အ ကွ် အတရာင််းအဝယစ် ငမ်ပြုလပ်ုနိငုမ်််ော့ရကက်ို ထပ်မံတ က်ာသာွ်းမ်မ်ြစ်သ် ်

KBZSC Securities Trading Department သို ော့ ဆကသ်ယွရ်န်

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)

 ာဝနမှ် ကင််းလ ွတ် ကာင််းအသတိပ်းမခင််း (Disclaimer)

The Market Watch Newsletter အာ်း KBZSC မှ အမ ာ်းမပ်သ်သူို ော့အသပိ်ာတပ်းရန် ရ်ရွ်ယ၍် အမ ာ်းမပ်သ် ူို ော့အလွယ ်ကူရရှိနိငုတ်သာအခ ကအ်လကမ် ာ်းနငှော့် အမခာ်း

မှနက်နတ်သာသ င််း အရင််းအမမစ်မ ာ်းအာ်းမှီမငမ််း၍ ထ ုတ်ဝမခင််းမြစ်ပေါသ် ် ဤသ င််းလွှာ ွငတ်ြာ်မပထာ်းတသာအခ ကအ်လက်မ ာ်းသ်် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုနငှော့် သက်ဆိငုသ််ော့်

အခ ိြုွေ့တသာ သ င််းအခ ကအ်လက်/ အတ ကာင််း အရာမ ာ်းကိုသာတြာ်မပထာ်းသမြငော့် မိမိရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမပြုလပ်ုမ်ဆ်ိပုေါက အတရ်းပေါတသာအမခာ်းအခ ကအ်လက်မ ာ်းကိလု်််း

ထ်ော့သ်ငွ််းစဉ််းစာ်းသံ်ုးသပ်ရန် လိုအပ်မ်မ်ြစ်ပေါသ် ် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ိုင််း ငွ် ဆံ်ုးရှု ံ်းနိငုတ်မခမ ာ်းရှိသမြငော့် စတ ာော့ရှယယ်ာတစ ်းကကွ ်ငွရ်င််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံ်ဆ်ိပုေါကမိမိ၏ risk profile

နငှော့် investment objective မ ာ်းတပေါ်မူ ်၍် စဉ််းစာ်းသံ်ုးသပ်ရနလ်ိုအပ် ပေါသ် ် ဤသ င််းလွှာ ွင် ပေါဝငတ်သာ သ င််းအခ ကမ် ာ်းကိအုသံ်ုးမပြု၍ မြစ်တပေါ်လာတသာမ်သ််ော့်

ရလဒအ်တပေါ်မဆို KBZSC မှ  ာဝနမ်ရှိပေါ ဤ သ င််းလွှာ ငွ် ပေါဝငတ်သာ သ င််းအခ က် အလက် အာ်းလံု်းကိုမြစ်တစ၊  စ်စိ  ်စ်ပုိင််းကိုမြစ်တစ သယွဝုိ်က်၍တသာ်

လ်််းတကာင််း၊  ိုက်ရုိကတ်သာ်လ်််းတကာင််း KBZSC ၏ ခွငော့မ်ပြုခ က်မရှိဘပ မပနလ််ထ် ု်တဝမခင််း၊ မြန ော့မ်ြျူ်းတရာင််းခ မခင််းကို လံု်းဝခွငော့မ်မပြုပေါ 

ကိယုစ်ာ်းလယှအ်မြစ် ကာ်းခံတဆာငရွ်ကမ်ှု

(Brokerage)

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုဆိငုရ်ာ ဝနတ်ဆာငမ်ှု

(Investment Banking)

•  စ်ဦ်းခ င််း ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု အ ကံတပ်းဝနတ်ဆာငမ်ှု

(One-on-one Investment Advisory)

• စတ ာော့ရှယ်ယာနငှော့ ်တင ွိုက်စာခ ြုပ်အတရာင််းအဝယ်အက ိြု်းတဆာင်

(Equity & Fixed Income Broker)

• ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ပ်ာတပ်းဝနတ်ဆာငမ်ှု

(Leading Capital Market Educator)

• ပ်ူး ွပလုပ်တဆာငရ်ှယ်ယာရယူမခင််း ဝနတ်ဆာငမ်ှု 

(Mergers & Acquisitions)

• ကနဦ်းရှယ်ယာတရာင််းခ မခင််း ဝနတ်ဆာငမ်ှု

(Initial Public Offering)

• ဘဏ္ဍာတရ်းဆိုငရ်ာအ ကံတပ်းမခင််း ဝနတ်ဆာငမ်ှု

(Financial Advisory & Consulting)

License No. 001

KBZSC မှအဓ က န်တဆ ငမ်ှုမျ ီး

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

KBZ Stirling Coleman Securities ကိုမပဏ လ မ တကသ်ည ်ပမန်မ န ိုငင်  အရငီ်းအနှ ီး တစျီးကကွတ်ငွ ်ရငီ်းနှ ီးပမ ြုပ်နှ မှုဆ ိုငရ်  န်တဆ င်

မှုမျ ီး တပီးအပ်လျကရှ် သည့် ်ထ ပ်တန်ီးတငတွချီးသကတ်သခ လကမှ်တ ်ကိုမပဏ  ပဖစပ်ေါသည။်
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