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ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း (YSX)  ငွ် ၂၀၂၁ ခုနစှ၊် ဇူလိငုလ်မှ

စက ်ငဘ် လအထိ အစရုယှယ် တရ င််း၀ယမ်ှုပမ ဏ

စစုတုပေါင််းမှ မမနမ် က ပ်တငွ ၁.၃ ဘလီယီခံန ော့မ်ြစပ်ပီ်း၊ အစု

ရယှယ် အတရအ ကွ် ၂.၇၉ သနိ််းန်ီးပေါ်းအတရ င််းအ၀ယ် မြစခ် ော့

ပေါသည။် လနွခ် ော့တသ ၃ လ က လအ ငွ််း Block Trading

(ရယှယ် အတရအ ကွအ်တမမ ကအ်မ  ်းတရ င််း၀ယမ်ခင််း) အစု

ရယှယ် အတရအ ကွ် ၄ တသ င််းခွ အတရ င််းအဝယမ်ပြု

လပ်ုခ ော့ပပီ်း အစုရယှယ် ဝယယ်မူှုပမ ဏအတနမြင်ော့ က ပ် ၁၃၉

သန််းခန် ော့ရှိခ ော့သညက်ို တ ွွေ့ရသည။်

From July to September 2021, the total number

of shares traded on the Yangon Stock

Exchange (YSX) was more than 279,000 shares

with total trading value of about MMK 1.3 billion.

In the same trading period, the total number of

shares traded via block trading system (trading

above 10,000 shares of any YSX stock) was

45,000 shares with total trading value of about

MMK 139 million.
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(MMK)

FMI 9,000 8,700 961 478.2 mil

MTSH 3,600 3,000 3,385 600.1 mil

MCB 8,100 7,700 42 18.4 mil

FPB 22,000 18,500 136 155.3 mil

TMH 2,800 2,600 319 48.3 mil

EFR 3,250 2,850 108 18.0 mil

AMATA 5,100 4,800 38 10.5 mil
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Listed Companies’ News Update

စ ရင််းဝငက်မု္ပဏီသ င််း

FMI – Resignation & Appointment of Director

& Alternate Director

Mr. Fernando Miranda Zobel de Ayala, currently

a Non-Executive Director nominated by Ayala

Corporation, and his nominated alternate

director Mr. Jose Teodoro K. Limacaoco have

resigned and stepped down from their roles on

2nd August 2021.

Ayala Corporation has nominated Mr. Cezar

Peralta Consing as the new Non-Executive

Director to the Board and Mr. Alberto

Macapinlac de Larrazabal as the alternate

director, with effect from 2nd August 2021.

Source - YSX

FMI Co., Ltd ၏ ဒါရုိက ် နငှ်ော့ အလညှ်ော့ကျဒါရုိက ် 

  ဝန်မှ္နှု ထ်ကွခ်ခင််းနငှ်ော့ ခပန်လညခ်န် ော့အပ်ခခင််း

Ayala တက ်ပိုတရ်းရငှ််းမှ အဆိမုပြုခ ော့သည်ော့ လကရ်ှိ  ၀နထ်မ််း

တဆ ငလ်ျှကရ်ှတိသ အမှုတဆ ငမ်ဟ ုတ်သ ဒေါရိုက ် မြစ်

သူ Mr. Fernando Miranda Zobel de Ayala နငှ်ော့

အလညှ်ော့က ဒေါရိုက ် အမြစ ် ၀နယ်ထူ ်းသည်ော့ Mr. Jose

Teodoro K. Limcaoco  ို ော့သည် ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊သသဂ ုလ်

၂ရကမ်ှ စ င၍်   ၀နမ်ှနှု ထ်ကွခ် ော့ပေါသည။်

ထို ော့တန က် Ayala တက ်ပိတုရ်းရငှ််းမှ Mr. Cezar Peralta

Consing အ ်း ဒေါရုိက ် အြွ ွေ့၀ငသ်စ်အတနမြင်ော့ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊

သသဂ ုလ် ၂ရကမ်စှ င၍်မပနလ်ညခ်န် ော့အပ်ခ ော့ပေါသည။် အဆိပုေါ

  ၀နခ်န် ော့အပ်မှုနငှ်ော့အ ူ Mr. Alberto Macapinlac de

Larrazabal အ ်း Mr.Cezar Peralta Consing မှ

လပ်ုငန််း  ၀နမ်  ်း မတဆ ငရွ်ကန်ိငုသ်ည်ော့ အခ ိနအ်ခေါ ငွ်

ကိယုစ် ်းတဆ ငရွ်ကရ်နအ်လညှ်ော့က ဒေါရိုက ် အမြစ ် ၀နခ်န် ော့

အပ်ခ ော့ပေါသည။်

FPB – Notice to Shareholders

First Private Bank Limited announced that Dr.

Sein Maung, its chairman and founder, has

passed away in the morning of 30th August

2021. The Board of Directors and the senior

management led by the Chief Executive will

manage the daily operations of the bank.

FPB Limited ၏ အစရှုယယ် ရှငမ်္ျ ်းအ ်းအသတိပ်း

အတကက င််းကက ်းခခင််း

ပထမပုဂဂလကိဘဏလ်မီ ိက် (အမ  ်းနငှ်ော့သကဆ်ိငုတ်သ 

ကမုပဏ)ီအ ်း စ င ်ညတ်ထ ငသ်ူ  စဥ်ီ်းမြစတ်သ 

တဒေါက ် စိနတ်မ င် (ဥကက ဌ) သည် (၃၀.၈.၂၀၂၁)ရကတ်န ော့ နနံက်

 ငွ် ဘ၀ စပ်ေါ်းသို ော့ တမပ င််းတရ ွေ့ကယွလ်နွသ် ွ်းတသက င််း နငှ်ော့

လပ်ုငန််း  ဝနမ်  ်းကို ဒေါရုိက ် အြွ ွေ့ နငှ်ော့ အမှုတဆ ငအ်ရ ရှိ

ခ ြုပ်ဦ်းတဆ ငတ်သ အကက်ီး န််းစမီခံန် ော့ခွ တရ်းအြွ ွေ့ မှ တန ော့စဥ်ကက်ီး

သကပ်တဆ ငရွ်ကလ် ကရ်ှိပေါတသက င််း ဘဏ၏် အစရုယှယ် ရငှ်

မ  ်းအ ်း အသတိပ်းအတသက င််းသက ်းခ ော့ပေါသည။်

FPB Limited ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှအ် ကွ်

အခမ္ တ်၀စုခံစ ်းခွင်ော့ရိှရန် သ မှ်္ ရ်က် တကကည ခခင််း

ပထမပုဂဂလဘိဏ၏် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍ တရ်းနစှအ် ကွ်

အမမ တ်၀စခုစံ ်းခွင်ော့ရှရိန် အစရုယှယ် တန ကဆ်ံ်ုး ၀ယယ်ရူ

မညော့တ်န ော့(Last Day to Trade) မှ ( ၃၀-၉-၂၀၂၁) ရကမ်ြစ်ပပီ်း

ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််းမှ Record date (၆-၁၀-၂၀၂၁) တန ော့တပ်း

FPB – Notice of Record Date & Ex-Date for

FY 2020-21

First Private Bank Limited announced that the

last day to trade to be eligible for FY 2020-21

annual dividends is on 30th September 2021.
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Source - YSX

ပို ော့သည်ော့ အစရုယှယ် ရငှမ်  ်းစ ရင််းအရ အ ညမ်ပြု

သ မ် ှမ်ညမ်ြစ်ပေါသည။် အဆိပုေါအမမ တ်၀စမု  ်းကို မပငပ်

စ ရင််းစစ် စစတ်ဆ်းပပီ်းပေါက ဘဏမ်အှမမ တ်၀စခုွ တ၀ရ  ငွ်

မမနမ် နိငုင်တံ  ် ဗဟိဘုဏသ်ို ော့  ငမ်ပ၍ ခငွ်ော့မပြုခ ကရ်မှ သ 

အမမ တ်၀စခုွ တ၀ထ ုတ်ပ်းသ ွ်းမညမ်ြစတ်သက င််း အသတိပ်း

တသကည ထ ်းပေါသည။်

TMH ၏ လ ွလ်ပ်တသ သ်ီးခခ ်းဒါရုိက ် နှု ထ်ကွ်

အန ်းယတူကက င််း အသတိပ်းတကကည ခခင််း

TMH ၏ လ ွလ်ပ်တသ သ်ီးမခ ်းဒေါရိုက ် မြစ်သညော့်

ဦ်းစိန၀်င််းသည် (၂၇-၇-၂၀၂၁)ရကတ်န ော့ ငွ် ရု  ်ရက်

ကယွလ်နွသ် ွ်းပေါသမြင်ော့ ၂၀၂၁ခုနစှ်၊ သသဂ ုလ် (၁၀)ရကတ်န ော့မှ

စ၍ ရ ထ်ူးမှနှု ထ်ကွအ်န ်းယပူပီ်းမြစတ်သက င််း အသတိပ်း

တသကည ခ ော့ပေါသည။် စ ရင််းစစတ်က ်မ  ီငွ် ဥကက ဠအမြစ်

  ၀နယ်တူဆ ငရွ်ကခ် ော့တသ အဆိပုေါစ ရင််းစစတ်က ်မ ၏ီ

ဥကက ဠ  ၀နက်ို TMH ကမုပဏ၏ီ လ ွလ်ပ်တသ သ်ီးမခ ်း

ဒေါရိုက ် အြွ ွေ့၀င ်စဥ်ီ်းမြစသ်ည်ော့ ဦ်းသနိ််းတဇ ်မှ ဆကလ်က်

  ၀နယ်ူ တဆ ငရွ်ကခ် ော့ပေါသည။်

The record date for YSX to deliver the

shareholder list is on 6th October 2021. The

Company will only proceed with dividend

payments after reviewing the financials with

external auditor and receiving approval from the

Central Bank of Myanmar.

TMH – Resignation of Independent Non-

Executive Director

TMH Telecom Public Company Limited

announced the resignation of U Sein Win, its

Independent Non-Executive Director and

Chairman of Audit, Compliance and Corporate

Governance Committee (ACCG), who passed

away on 27th July 2021. The resignation is

effective from 10th August 2021 and U Thein

Zaw, who is an Independent Non-executive

Director, will assume the Chairman role of

ACCG.

Listed Companies’ Management Discussions

စ ရင််းဝငက်မု္ပဏီစမံီ္အပ်ုချျုပ်မ္ှုအဖွ ွဲ့မ္ျ ်း၏ တ ်ွးတန်ွးသံ်ုးသပ်မ္ှုမ္ျ ်း

EFR ကမု္ပဏီ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ၀်က ် က လ

အ ကွ် ကမု္ပဏီစမံီ္အပ်ုချျုပ်မ္ှုအဖွ ွဲ့၏ တ တွန်ွးသံ်ုးသပ်မ္ှု မ္ျ ်း

EFR Public Company Limited ၏ စုစတုပေါင််း၀ငတ်ငသွည်

ယခင် ၂၀၂၀ နစှ၀်က်  ငွ် က ပ် ၈.၅၂ ဘလီယီခံန ော့ရ်ရှခိ ော့ပပီ်း ယခု

၂၀၂၁ နစှ်ဝက်  ငွ် က ပ် ၁၁.၃၆ ဘလီယီရံရှခိ ော့ပပီ်း ၃၃% ခန် ော့

 ိ်ုး ကလ် ခ ော့ပေါသည။် ထိသုို ော့၀ငတ်င ွိ်ုး ကလ် ရမခင််းမှ 

လကတ်အ ကခ်ံကမုပဏခီွ မ  ်းအနက် အဓိကတထ ကပံ်ော့ပို ော့တဆ င်

တရ်း လပ်ုငန််းခွ မ  ်းအနက် MRTW logistics, EFR GLE and

Gold Shipping  ို ော့၏ စမွ််းတဆ ငမ်ှုမ  ်းမှ ယခငန်စှ်ထက်

၈၂%, ၁၁၉% နငှ်ော့ ၉% အသ်ီးသ်ီး ပိုမိ ုိ်ုး ကတ်ဆ ငရွ်က်

နိငုမ်ခင််းတသက င်ော့မြစ်သည။် ထို ော့အမပင် EFR Trading Company

Limited ၏ ၀ငတ်ငမွှ စစုုတပေါင််း၀ငတ်င၏ွ ၅၀%မြစပ်ပီ်း ယခင်

၂၀၂၀ နစှ်၀ကထ်က် ၄၉% ပိုမို ိ်ုး ကခ် ော့ပေါသည။်

EFR – HY 2020-21 Interim Result –

Management Discussion & Analysis

EFR Public Company Limited’s total revenue for

HY 2021 was MMK 11.36 billion, a 33%

increase from HY 2020’s revenue, mainly due to

increase in the revenues for MRTW logistics,

EFR GLE and Gold Shipping by 82%, 119% and

9% respectively from previous half year results.

In addition, EFR Trading Company Limited,

which accounts for 50% of the Group’s revenue,

increased by 49% compared to HY 2020.
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Source - YSX

သို ော့တသ ် EFR ၏ အမမ ဝ်ငတ်ငရွရှခိ ော့မှုအတနမြငော့် ယခင် ၂၀၂၀

နစှဝ်က ်ငွ် က ပ် ၄၄.၈ သန််း အရှု ံ်းတပေါ် ခ ော့ရ မှ ယခု ၂၀၂၁

နစှဝ်က ်ငွ် က ပ် ၁၄၃.၂ သန််းခန ော့် အရှု ံ်းတပေါ် ခ ော့သညော့အ် ကွ်

အမမ ဝ်ငတ်ငွ ၂၁၉% တလျှ ော့က ခ ော့ပေါသည။် ထိသုို ော့

အရှု ံ်းပိခု ော့ရမခင််းမှ လကရ်ှမိြစတ်ပေါ်လ ကရ်ှတိသ Covid-19

ကပ်တရ ဂေါအသကပ်အ ည််းနငှ်ော့ အခကအ်ခ မ  ်းသက ်းကကြို်းစ ်း

တဆ ငရွ်ကခ် ော့ရတသ တသက င်ော့ မြစ်ပေါသည။်

However, in terms of net profit, EFR realized a

net loss of MMK 143.2 million in HY 2021,

recording a profit decrease of 219% compared

to HY 2020 which recorded a MMK 44.8 million

net loss. The net loss is mainly due to

challenging business conditions presented by

Covid-19.

Breakdown of Net Profit & Comprehensive Income
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Investing in MYANPIX

MYANPIX  ငွ ်ရင််းနှ်ီးခမ္ ျုပ်နှခံခင််း

MYANPIX rebounded slightly at the start of

September 2021, after reaching the 2-year low

of 400 points in August 2021. Looking at the 3-

year monthly historical chart, MYANPIX seems

to be supported around the 400-point mark

(indicated in circle) with the 3-year high reaching

close to 500 points. Should the current prices for

YSX stocks hold with consistent volume, there is

some medium-term upside potential with limited

downside risk, according to the 3-year historical

data.

၂၀၂၁ ခုနစှ် သသဂ ုလ် ငွ် MYANPIX အည န််းကနိ််းသည်

လနွခ် ော့သည်ော့ ၂ နစှအ် ငွ််းအနမိ်ော့ဆံ်ုးရမ ှမ်ြစသ်ည်ော့ ၄၀၀

အမ ှသ်ို ော့ က ဆင််းခ ော့ပပီ်းတန ကပိ်ုင််း စက ်ငဘ် လအစ ငွ်

၄၀၀ အမ ှအ်ထကသ်ို ော့ အနည််းငယမ်ပနလ်ည် မမင်ော့ ကလ် 

ခ ော့ပေါသည။် ပပီ်းခ ော့သည်ော့ ၃ နစှ ် က လ၏ အည န််းကနိ််းဇယ ်း

ကို တလော့လ သကည်ော့ပေါက MYANPIX သည် ၄၀၀ အမ ှ်

ဝန််းက င ်ငွ် တစ ်းကကွ် ဝယလ်ိအု ်းပံမုှန် ရှတိနသညက်ို

တ ွွေ့ မမငရ်ပပီ်း အမမငော့ဆ်ံ်ုးရမှ ် အမြစ် ၅၀၀ အမ ှသ်ို ော့တရ ကရ်ှိ

ခ ော့သညက်ို တ ွွေ့ မမငရ်သည။် ပပီ်းခ ော့သညော့် ၃ နစှ်  က လ ငွ်

မြစတ်ပေါ် ခ ော့တသ တစ ်းနှုန််းအခ ကအ်လကမ်  ်းအရ YSX

 ငွလ်ကရ်ှိ စတ  ော့ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်းမြငော့် ပံမုှနအ်တရ င််း

အဝယ် မြစတ်ပေါ်တနပေါက အခ ိနက် လ စခ်ုအ ငွ််း ဆံ်ုးရှု ံ်းနိငု ်

တမခနည််းပေါ်းပပီ်းတစ ်းနှုန််းအ ကဘ်ကအ်လ ်းအလ ရှိသညက်ို

တ ွွေ့ မမငရ်ပေါသည။်

MYANPIX (Oct 2018 – Sep 2021)

တစ ်းကကွမ်တသခ  မတရရ သညော့အ်ခ ိန ်ငွ် မိမ၏ိ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှံ

မှုမ  ်းကိခုွ မခမ််းစိ မ်ြ မခင််းမြငော့် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ဆံ်ုးရှု ံ်းနိငုတ်မခ

မ  ်းကိတုလျှ ော့ခ နိငုပ်ေါသည။် အဆိပုေါခွ မခမ််းစ ိမ်ြ မခင််း

နည််းလမ််းမ  ်းစွ ထ မှ MYANPIX က ော့သို ော့ တစ ်းကကွအ်ည န််း

ကနိ််းကို အတမခမပြု ထ ်းတသ index မ  ်း ငွရ်င််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု

မပြုလပ်ုမခင််းလည််း ပေါဝငပ်ေါသည။်

During times of uncertainty, it may be helpful to

diversify your personal portfolio to minimize risk.

One possible way to diversify is to invest in an

index like MYANPIX.
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At KBZSC, we are regularly advising our active

customers to invest in MYANPIX-indexed

investment portfolio or other portfolios catered to

your specific investment goals. For more

information, you can reach out to our KBZSC

head office via phone or email.

KBZSC Online Consultation Service

KBZSC အန်ွလိငု််း ရင််းနှ်ီးခမ္ ျုပ်နှမံ္ှု ိငုရ်  အကကတံပ်းဝန်တ  ငမ်္ှု

လကရ်ှိ Covid-19 အခ ိနက် လ ငွ် KBZSC မှ အတရ င််း

အဝယပံ်မုှနမ်ပြုလပ်ုသညော့် active customer မ  ်းအ ကွ်

အထ်ူးအစအီစဥအ်တနမြင်ော့ အွနလ်ိငု််းမှ ဆင်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု

ဆိငုရ် အတသက င််းအရ မ  ်းကို လ ွလ်ပ်စွ တဆ်ွးတန်ွးနိငုသ်ည်ော့

KBZSC Online Consultation Service ကို မိ ဆ်က်

တပ်းလိကုပ်ေါသည။်

KBZSC Online Consultation Service  ငွ် စ ရင််းတပ်း

သငွ််းမခင််းမြငော့် -

• မမိိ၏ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုရညရွ်ယခ် ကအ်တပေါ်အတမခခံ၍ ကိယု်

ပိုင် Investment Profile ခုကို  ညတ်ဆ ကန်ိငုမ်ခင််းနငှော့်

• မမိိ၏ Investment Profile နငှော့် သငော့တ်  ်နိငုသ်ညော့် ရင််းနှ်ီး

မမ ြုပ်နှမံှုမ  ်းကို သရိှိနိငုမ်ခင််း စသညော့် အက ိြု်းတက ်းဇူ်းမ  ်းကို

ရရှိနိငုမ်ညမ်ြစပ်ေါသည။်

KBZSC Online Consultation Service ကို KBZSC  ငွ်

ပပီ်းခ ော့သညော့် ၆ လအ ငွ််း အတရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုခ ော့ပပီ်း KBZSC

Telegram Channel  ငွ် subscribe မပြုလပ်ုထ ်းသညော့်

customer မ  ်းသ စ ရင််းတပ်းသငွ််းနိငုမ်ည် မြစ်ပေါသည။်

We would like to introduce KBZSC Online

Consultation Service for our active customers

who wish to receive investment-related advice

during the Covid-19 period.

By registering for KBZSC Online Consultation

Service, you can -

• Build your own investment profile based on

your investment objectives

• Realize investments that suit your investment

profile

KBZSC Online Consultation Service will be an

exclusive service for customers who have

traded with us in the past 6 months and have

subscribed to our Telegram Channel.

လကရ်ှိ KBZSC မှ ပံမုနှအ်တရ င််းအဝယမ်ပြုလုပ်သညော့်

customer မ  ်းအ ကွ် MYANPIX ကို အတမခခံ

ထ ်းသညော့် (သို ော့) မိမိ၏ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုရညမ်ှန််းခ ကန်ငှော့်

ကိကုည်ီမညော့် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမ  ်းကို အသကမံပြုတပ်းအပ်

လ ကရ်ှိပေါသည။် အဆိပုေါအတသက င််းအရ နငှော့် ပ သ်က၍်

အတသ်းစိ ် သရိှိလိုပေါက KBZSC ရုံ်းခ ြုပ်သို ော့ ြုန််း (သို ော့)

email မှ ဆငော့် ဆကသ်ယွတ်မ်းမမန််းနိငုပ်ေါသည်။

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)

KBZSC Securities Trading Department Contact Details

Disclaimer:

The ideas expressed here should not be construed as an enticement to buy or sell the securities mentioned. The accuracy or

completeness of the information provided cannot be guaranteed. All customers should carry out independent verification of information

provided. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted for any loss howsoever arising whether directly or

indirectly as a result of actions taken based on ideas and information found in this presentation.


