The Market Watch
December 2017 – January 2018
Important Dates
December 2017
15 Dec – 03 Jan: TMH
Telecom ကုမၸဏီ၏ IPO
ကာလ
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ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိ၀
ု င္ဘာလ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း
အစုရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈပမာဏ

စုစုေပါင္းမွာ

ျမန္မာက်ပ္ေငြ

02 Jan: KBZSC မွ Online
Trading ၀န္ေဆာင္မႈအား
စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

၂.၂၄

ဘီလီယံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး၊

အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၃သိန္း ၂ေသာင္း စုေက်ာ္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
(ရွယ္ယာအေရအတြက္အေျမာက္အမ်ားေရာင္း၀ယ္ျခင္း)
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အေနျဖင့္

Block Trading

ႏို၀င္ဘာလ

ႏွင့္

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း MTSH ရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၂၇,၀၀၀ စု ႏွင့္ MCB ရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၂၀,၀၀၀
စုတို႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

12 Jan: KBZSC ၏
Understanding Businesses
of the Listed Companies
ေဟာေျပာပဲြ

November & December 2017

Total Volume

Total Trading Value (MMK)

FMI

58,844

721,570,500

MTSH

222,864

694,414,250

MCB

21,778

176,466,300

FPB

25,387

652,508,000

Total

328,873

2,244,959,050

23 Jan: TMH Telecom IPO
တြင္ အ၀ယ္ေအာင္ျမင္သူမ်ား
အား ေၾကညာသည့္ေန႔
26 Jan: TMH Telecom ၏
YSX တြင္ စာရင္း၀င္သည့္ေန႔
30 Jan: MAEX ၏ ဖြင့္ပဲြ
အခမ္းအနား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စုစုေပါင္းအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာအစုေရ ႏွင့္
တန္ဖိုးမ်ား

YSX News Update
SECM
၂၀၁၇

rS Online Trading cGifhjyKjcif;
ခုႏွစ္၊

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္

(SECM) မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Securities Company (၄) ခု
အား Online Trading ၀န္ေဆာင္မႈစတင္ျပဳလုပ္ရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

(၂) Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.
(၄) CB Securities Ltd.
Ref: Yangon Stock Exchange
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TMH Telecom Public Company Limited သည္ ၄င္း၏
ကနဦး

အစုရွယ္ယာမ်ားအား

အမ်ားျပည္သူသ႔ို ကမ္းလွမ္း

ေရာင္းခ်ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၈
ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃ရက္ေန႔ အထိ Initial Public Offering

(၁) KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. (KBZSC)
(၃) AYA Trust Securities Co., Ltd.

TMH Telecom \

(IPO)

ကာလအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

IPO

ကာလတြင္

အစုရွယ္ယာ တစ္စုအား ၃,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး
အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း
ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

၅၄၄,၅၃၇
TMH

Telecom

စု
သည္

ထုတ္ေ၀
YSX

၏

ပဥၥမေျမာက္စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္မည့္အျပင္ YSX တြင္ ပထမ
ဦးဆံုးေသာ IPO ပါ၀င္သည့္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
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Interview with CFO and Executive Director of FMI
FMI ကုမၸဏီလီမိတက္၏ လက္ရိွလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
သိရိွႏိုင္ရန္ KBZSC မွ Group CFO ႏွင့္ Executive Director ဦးထြန္းထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္…
KBZSC: မဂၤလာပါ။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ဦးထြန္းထြန္း အခုလက္ရိွ FMI
ကုမၸဏီ လီမိတက္မွာ တာ၀န္ယူထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြက
ြ ို မိတ္ဆက္ေပးေပးပါ။
U Tun Tun: ကၽြန္ေတာ္က FMI ကုမၸဏီလီမိတက္မွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကေနစၿပီး
ရွယ္ယာဌာနမွာစတင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကေနစၿပီး ဌာန
အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အလုပ္လုပ္ခ့ၿဲ ပီးေတာ့ လက္ရိွအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးရဲ႕
ဘ႑ာေရးအပိုင္းႏွင့္ ကုမၸဏီရဲ႕လုပ္ငန္းအားလံုးကိုႀကီးၾကပ္သည့္ Group
CFO ႏွင့္ Executive Director ရာထူးႏွစ္ခုအား တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
KBZSC: အခုလက္ရိွ FMI ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ revenue strings (၀င္ေငြရလမ္းေၾကာင္း) မ်ား ကိုရွင္းျပေပးပါ။
U Tun Tun: ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီႏစ
ွ ္ဆိုရင္ FMI ကုမၸဏီ၏သက္တမ္းမွာ ၂၅ ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ ၂၅ ႏွစ္ ကာလတစ္ခုလံုး ျဖတ္သန္းလာခ်ိန္မွာ
အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေတြကိုေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစုေတြအမ်ားႀကီးမွာ ျဖန္႔က်က္ၿပီးေတာ့
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကေနစၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ငန္းက႑ႀကီး ၃ ခုမွာ စုစည္းၿပီးေတာ့ စနစ္တက်
အာရံုစိုက္ၿပီး စတင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီက႑ႀကီး ၃ခုကေတာ့ အခုအားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း 3 Pillars (မ႑ိဳင္ ၃
ရပ္) ျဖစ္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈက႑ (Financial Services)၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑ (Healthcare) ႏွင့္
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑ (Real Estate) တိ႔ျု ဖစ္ပါတယ္။ Banking ႏွင့္ Financial Services အပိုင္းမွာဆိုရင္
ရိုးမဘဏ္ ႏွင့္ Wave Money ကို လုပ္ေဆာင္တ့ဲ Digital Money Myanmar တို႔မွာ အာရံုစိုက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
Healthcare က႑မွာဆိုရင္ Pun Hlaing ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီွ ေဆးရံုကြန္ယက္ျဖစ္ရန္အတြက္
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ Real Estate ပိုင္းမွာဆိုရင္ FMI အေနျဖင့္အဓိကအာရံုစိုက္ထားတဲ့ project ႀကီး ၂ ခုရိွပါတယ္။
ပထမတစ္ခုကေတာ့ သန္လ်င္မွာရိွတဲ့ Star City Project ႏွင့္ ဒုတိယကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာစတင္ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့
Yoma Central Project ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Real Estate အပိုင္းမွာ တျခား project အငယ္ေတြျဖစ္တ့ဲ FMI Garden Development
ႏွင့္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္

Kris

Plaza

လုပ္ငန္းေတြလည္းရိွပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေနာက္ဆက္သြားမည့္

လုပ္ငန္းက႑အသစ္တစ္ခုကေတာ့ အခုလတ္တေလာမွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြတိုးခ်ဲ႕ေနတဲ့ Tourism ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္း
ျဖစ္ၿပီး FMI ကုမၸဏီ၏ နံပါတ္ ၄ ခုေျမာက္မ႑ိဳင္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
1998
Invested in
2002
Myanmar Nissan
Pun Hlaing
1992
1994
FMI was
FMI City was Co., Ltd. & Myanmar Links Project
established
developed Suzuki Motor Co., Ltd. was started

2005
Established
FMI Trading
Center

2010
Developed
Thanlyin
Star City

2013
Invested into
Meeyahta
International
Hotel Ltd.

2014
Completed major
restructuring, and
focus on ‘Three
Pillar Strategy’

2016
Yoma Central
Project was
started

FMI’s Timeline
Yoma Bank
was founded
1993

FMI Center
was opened
1995

Invested in SPA
Elevator Co., Ltd.
1999

Pun Hlaing
Hospital was
opened
2005

Established FMI Air Charter Established
Myanmar AgriLtd. was
Chindwin
Tech Ltd.
established
Holdings
2006
2011
2013

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

Established
Listed on the
Wave Money Yangon Stock
Myanmar
Exchange
2015
2016
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KBZSC: အခုလို က႑အသစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Tourism Industry မွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြတိုးခ်ဲ႕ၿပီးလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္
၄င္းလုပ္ငန္းမွ ကုမၸဏီအတြက္ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ အခက္အခဲတစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္းရွင္းျပေပးပါ။
U Tun Tun: Tourism Sector ကို ႏွစ္ပိုင္းခဲြၿပီးၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ Tourism Industry တစ္ခုလံုးကို
ျခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ Tourism လုပ္ငန္းဆိုရင္ Tour ကုမၸဏီေတြရိွမယ္၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေတြ ရိွမယ္၊ ၿပီးရင္
လည္ပတ္စရာေနရာေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့

၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့လုပ္ငန္းေတြရိွမယ္၊

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္

Tourism

Industry

ႏွင့္ဆိုင္တ့ဲ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြရိွပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ခရီးသြား ဦးေရဟာ
လူဦးေရ ၁ သန္းေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲရိွပါေသးတယ္။ တျခားအိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြႏွင့္ Tourism Industry ဖံြ႔ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံေတြႏွင့္
ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာအနည္းငယ္ပဲရိွပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လည္ပတ္စရာေတြအမ်ားႀကီးရိွတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ
Tourism Industry ဟာ ဒီထက္မကဆက္တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြရိွပါတယ္။ ဒီအခြင့္အလမ္းေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္
Tourism က႑တစ္ခုလံုးကို ႀကီးထြားေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Tourism က႑ဟာ FMI အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္
စိတ္အားထက္သန္တ့ဲ က႑တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအပိုင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Balloons Over Bagan လုပ္ငန္းကို
ပိုင္ဆိုင္ထားတာအခ်ိန္ကာလအေတာ္အၾကာရိွပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုအေနျဖင့္ အာရံုစိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့အထိ
မရိွခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ Tourism အေၾကာင္းကို အင္တာနက္မွာရွာၾကည့္မယ္ဆိုတာနဲ႔ ဒီမိုးပ်ံေဘာလံုးႀကီးေတြကိုေတြ႔ရမွာပါ။
ဒီလိုလုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ ေအာင္ျမင္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ တစ္ကယ့္ကိုအလားအလာေကာင္းတဲ့
လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ Tourism လုပ္ငန္းေတြကိုစုစည္းၿပီးေတာ့လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလို Tourism လုပ္ငန္းေတြကိုစုစည္းတိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ ေရရွည္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလိုအပ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြရွာဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕Tourism ကုမၸဏီျဖစ္တ့ဲ Memories Group ကို
စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (SGX) မွာစာရင္း၀င္ဖို႔အတြက္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္း ၅ ရက္ေန႔မွာပဲ Memories Group ကို SGX
မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေအာင္ျမင္စြာ listing ျပဳလုပ္ၿပီးရွယ္ယာေတြစတင္
ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ Listed company တစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွာ
Tourism လုပ္ငန္းကိုအာရံုစိုက္ၿပီးလုပ္မယ့္လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္
ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကနဦးအေနျဖင့္ ယခုလက္ရိွ
Memories Group မွာ Toursim ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္း ၅ ခု
ပါပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ Balloons Over Bagan၊ Pun
Hlaing Lodge၊ Hpa-an Lodge၊ ေနာက္ထပ္ ပုဂံ-ေညာင္ဦးမွာရိွတ့ဲ
ေျမကို ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ဖို႔ရိွၿပီး ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္
ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္မယ့္

Tour

ကုမၸဏီတစ္ခုရိွပါတယ္။

ဒါေတြအားလံုးျခံဳၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့

experience

ကို

ကုိယ္စားျပဳတဲ့ Balloons Over Bagan ရိွမယ္၊ ဟိုတယ္အပိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့လုပ္ငန္းေတြရိွမယ္၊ ၿပီးေတာ့ service အပိုင္းကို
ကိုယ္စားျပဳတဲ့ Tour ကုမၸဏီရယ္ အားလံုးေပါင္းက႑ ၃ ခု ရိွပါမယ္။ Memories Group အေနႏွင့္ ဒီလုပ္ငန္း ၅ ခု
မွာရပ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ Tourism ႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
Memories Group မွာ FMI အေနျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ဆိုင္တ့ဲ လုပ္ငန္းေတြကိုထည့္လိုက္ၿပီးဒီကုမၸဏီရဲ႕ရွယ္ယာေတြကို

ယူလိုက္ပါတယ္။ တဖက္မွာ ဒီကုမၸဏီရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ၿပီးဆက္လက္ႀကီးထြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ FMI ရဲ႕ Operations ႏွင့္
Business Development အဖဲြ႕ေတြကလည္း လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေတြေပးေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းပိုင္းမွာရိွတဲ့
လုပ္ေဆာင္ရမယ့္

လုပ္ငန္းေတြကို

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကလက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။

FMI

အေနျဖင့္လည္း

ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕

ပိုင္ဆိုင္မႈကို ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု အထိစနစ္တက်တိုးခ်ဲ႕သြားဖိ႔ု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။
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KBZSC: FMI ကုမၸဏီဟာ Holding Company တစ္ခုအေနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္အၾကာ လုပ္ငန္းေတြကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး
ယခုအခ်ိန္မွာ

Holding

Company

မွ

Operating

Company

အျဖစ္

ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရိွရပါတယ္။

ဒီလိုေျပာင္းလဲရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ကုမၸဏီအေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္းရွင္းျပေပးပါ။
U Tun Tun: အရင္တုန္းက FMI ကုမၸဏီရဲ႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕အရြယ္အစားႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚ
မူတည္ၿပီးေတာ့

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေငြအင္အားတက္ႏိုင္တဲ့ပမာဏတစ္ခုကို

passive

investment

ပံုစံျဖင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ FMI အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းပိုင္းေတြကိုေတာ့ ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ခဲ့တာမရိွခဲ့ပါဘူး။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ လုပ္ငန္း
အလားအလာေတြေပၚမူတည္ၿပီး FMI က ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကုမၸဏီရ႕ဲ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ business model ပါ။
အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြမ်ားလာတဲ့အခါမွာ FMI အေနျဖင့္ အရင္ကလို passive investment ပံုစံႏွင့္
မဟုတ္ေတာ့ပဲ လုပ္ငန္းေတြကိုပိုၿပီးေအာင္ျမင္ေအာင္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာဦးေဆာင္မႈေတြေပးရမည့္ အပိုင္းေတြ
ရိွလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္က passive investment model အစား proactive ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြကိုဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္
operating model ကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ FMI အေနျဖင့္ deal-sourcing ဆိုတဲ့ project ေတြရွာတဲ့တာ၀န္ပါထပ္တိုးလာပါတယ္။ Project ရွာတဲ့အခါမွာ
လက္ရိွမ႑ိဳင္ ၃ ခု အတြက္ က႑အလိုက္ အက်ိဳးရိွမယ့္ project ေတြကိုရွာရပါမယ္။ အခုထပ္တိုးခ်ဲ႕ေနတဲ့ Tourism
က႑ကိုလည္းဆက္ၿပီးႀကီးထြားေစဖို႔အတြက္ FMI က အက်ိဳးရိွမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ကို္ယ္တိုင္ရွာေပးရမည့္ အေျခအေန
ျဖစ္လာပါတယ္။ လက္ရိွလုပ္ငန္းေတြကို အဘက္ဘက္ကေနပံ့ပိုးဖို႔အတြက္ အရင္တုန္းက model ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ့ဲ
ပါတယ္။ အခုလက္ရိွ FMI အေနျဖင့္ Finance အပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Business Development အပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ project ေတြကို
ဦးေဆာင္တအ
ဲ့ ပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္

အဘက္ဘက္ကေနပံ့ပိုးေပးေနပါတယ္။

FMI

က

operating

model

ကိုေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့

လုပ္ငန္းေတြကိုဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္တ့ဲ အခန္းက႑ကေန ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
KBZSC: အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအခန္းက႑အေနျဖင့္လည္းေျပာင္းလဲမႈေတြရိွလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ျပဳလုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္စိတ၀
္ င္စားမႈအရိွဆံုးကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ Myanmar Company
Act ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Myanmar Company Act အသစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးထြန္းထြန္းရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုသိပါရေစ။
U Tun Tun: ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ Myanmar Company Act ဟာ ျမန္ျမန္အသက္၀င္ေလ စီးပြားေရးေလာကအတြက္
ေကာင္းေလလို႔သံုးသပ္မိပါတယ္။

စီးပြားေရးေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ကလည္း

Myanmar

Company

Act

အသက္၀င္လာဖို႔အတြက္ ႀကိဳဆိုေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ
တစ္ဖက္မွာ equity capital လို႔ေခၚတဲ့ ရွယ္ယာထည့္ၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့သူေတြကိုရွာရသလို ေနာက္တစ္ဖက္မွာ debt
financing လို႔ေခၚတဲ့ ေခ်းေငြကိုလည္း ရွာရပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္တဲ့အခါမွာ equity ႏွင့္ debt ကို မွ်တေအာင္ထားဖို႔
လိုပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ ေခ်းေငြပမာဏေတြ မ်ားလာၿပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ဖက္မွာ equity ပမာဏကလိုက္မႀကီးထြားႏိုင္ရင္ေတာ့
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔အတြက္ အရမ္းခက္ခဲမွာပါ။ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ဆက္လက္ႀကီးထြားဖို႔အတြက္ equity အပိုင္းကိုဆက္ခ်ဲ႕ဖို႔
လိုလာပါမယ္။ ဒီလိုဆက္ခ်ဲ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းမွာရိွတ့ဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ မလံုေလာက္တဲ့အေျခအေနေတြအမ်ားႀကီးရိွႏုိင္တ့ဲ
အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလိုအပ္လာ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြယူတဲ့အခါမွာ အရမ္းအေရးႀကီးတာကေတာ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာကုမၸဏီရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြမေပ်ာက္သြားဖို႔ပါပဲ။ ဒါကေတာ့ ပထမအပိုင္းအေနနဲ႔အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ပါ။
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့
လိုက္နာရမယ့္

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို

စည္းကမ္းေတြ၊

လက္ခံတဲ့အခါမွာလည္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ေတြကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာကုမၸဏီအေနႏွင့္

စနစ္တက်လိုက္နာဖို႔လိုအပ္လာပါၿပီ။

ဒီလိုက်င့္၀တ္ေတြ

က်င့္သံုးမွပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္းအႏွီးေတြရလာမွာပါ။
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Interview with CFO and Executive Director of FMI
တတိယအခ်က္ကေတာ့

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြရရိွတဲ့အခါမွာ

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာလဲႊေျပာင္းမႈေတြလည္းပါလာမွာပါ။

ဒါေတြက Myanmar Company Act အသစ္ အသက္၀င္လာတဲ့အခ်ိန္မွာျဖစ္ေပၚလာမည့္ အားသာခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ FMI
အေနျဖင့္လည္း

ဒီအားသာခ်က္ေတြကို

တခ်ိန္က်ရင္အက်ိဳးခံစားႏိုင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

Myanmar Company Act အသစ္ ျမန္ျမန္အသက္၀င္လာဖို႔အတြက္ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
KBZSC: ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေမးခ်င္ပါတယ္။ FMI ရွယ္ယာမွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့သူေတြကို ဘယ္လို
အၾကံဥာဏ္ မ်ားေပးခ်င္ပါသလဲ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအေနႏွင့္လည္း ဘာေၾကာင့္ FMI ရွယ္ယာမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသင့္လည္းဆိုတဲ့
ဦးထြန္းထြန္းရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေျပာျပေပးပါ။
U

Tun

Tun:

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသီအိုရီေတြအရေတာ့အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခုကို

ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ရွယ္ယာ၀ယ္တယ္ဆိုတာ သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္တာနဲ႔တူပါတယ္။ ဒီအပင္က ဒီေန႔စိုက္ၿပီး ေနာက္ေန႔ေတာ့ခ်က္ခ်င္းမႀကီးလာႏိုင္
ပါဘူး။ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ေစာင့္ရပါမယ္။ ဒီလိုေစာင့္ေနတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ ဒီအပင္ဟာဘာအမ်ိဳးလဲ၊
ဥပမာ တစ္သီးစားအပင္လို ႀကီးထြားတာေတာ့ျမန္တယ္ တစ္ရာသီၿပီးတာနဲ႔ကုန္သြားတဲ့အပင္မ်ိဳးလား၊ ဒါမွမဟုတ္ႏွစ္ရွည္ပင္လိုမ်ိဳး
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသီးအပြင့္ေ၀ဆာၿပီးေတာ့ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရႏိုင္တဲ့အပင္မ်ိဳးလားဆိုတာေတာ့ေလ့လာဖို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။
FMI အေနျဖင့္ အျမဲေဆာင္ရြက္ေနတာကေတာ့ ပံုမွန္၀င္ေငြမွန္မွန္ရၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံၿပီးႀကီးထြားႏိုင္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေအာင္
ရည္မွန္းထားပါတယ္။
ေစ်းကြက္ထဲက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကို ကၽြန္ေတာ္အၾကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ ခုနေျပာတဲ့အေျခခံအခ်က္ကို သေဘာေပါက္နားလည္
လာၿပီဆိုတဲ့အခါမွာ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာကေတာ့ ဘယ္ေစ်းမွာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္မွာလဲဆိုတဲ့ ေစ်းႏႈန္းကိုသတ္မွတ္
တတ္ဖ႔ို ေလ့လာသင့္ပါတယ္။

ဒါကိုနားလည္မွ ဘယ္ကုမၸဏီကို

ဘယ္ေစ်းမွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွာလည္းဆိုတာကို

သံုးသပ္ႏုိင္မွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွေစ်းကြက္က ဒီႏွစ္ dividend (အျမတ္ေ၀စု) ဘယ္ေလာက္ေပးလဲဆိုတာကို အရမ္းအေရးေပးပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီအေတြးအေခၚကိုလည္း နည္းနည္းေျပာင္းဖို႔သင့္ၿပီလို႔အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။
KBZSC: ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းကေတာ့ ဦးထြန္းထြန္းအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဖံြ႔ၿဖိဳးဖို႔
အတြက္ ဘယ္လိုအၾကံမ်ိဳးေပးခ်င္လဲသိပါရေစ။
U Tun Tun: ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ပိုၿပီး liberal ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပိုၿပီး
dynamic ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ Liberal ျဖစ္ၿပီးေတာ့ dynamic ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ဟာမွာ
ေစ်းကြက္မွာရိွတဲ့ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ားမ်ားရိွဖို႔လိုသလို ဒီကုန္ပစၥည္းကို အေရာင္းအ၀ယ္
လုပ္တဲ့ process ကိုလည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါ
တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့ စေတာ့ရွယ္ယာဆိုတာလည္း ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပါပဲ။
ကုန္ပစၥည္းမ်ားမ်ားရိွၿပီး အလြယ္အကူဆံုးအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္လာ
ႏုိင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြကေတာ့ ေစ်းကြက္အေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ market
phenomenon ေတြရိွသလို တစ္ဖက္မွာလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြမ်ားမ်ား၀င္ပါလာခ်င္ေအာင္
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အျမင္
မွာေတာ့ စေတာ့ရွယ္ယာ ၄-၅ ခုနဲ႔ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔က ခက္ခဲပါတယ္။
KBZSC: အခုလိုအခ်ိန္ယူၿပီးေမးခြန္းမ်ားကို အေလးအနက္ေျဖၾကားေပးသြားတဲ့ ဦးထြန္းထြန္းကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါတယ္။
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TMH Telecom Public Company Limited
TMH Telecom Public Company Limited သည္ တာမိုးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၁)
ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ TMH
Telecom ကုမၸဏီသည္ ကိုယ္ပိုင္ R&D အဖြဲ႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ TMH Telecom
Co., Ltd ဟုအမည္ေျပာင္းလဲကာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
TMH Telecom သည္ YSX ၏ ပဥၥမေျမာက္စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္အျပင္ YSX တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ IPO ပါ၀င္သည့္ စာရင္း၀င္
ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ TMH သည္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္း ၄၂၃ ဦး၊ ဆိုင္ခြဲ ၉ ခုျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေနျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္
ရုံးခန္းေပါင္း ၃၀ ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီမႈလုပ္ငန္းအတြက္ စက္ရုံ ၂ ခုလည္းတည္ေထာင္ထားပါသည္။
TMH သည္ Telecom “i” license ႏွင့္ ISO 9001/2008 လက္မွတ္မ်ား ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

368/2007-2008

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ

ဦးသီဟလြင္

2017 ဒီဇင္ဘာလအထိ ထုတ္ေ၀ၿပီးေသာ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း

11,546,240 အစု

IPO တြင္ ထပ္မံထုတ္ေ၀ေသာ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း

544,537 အစု

ရွယ္ယာတစ္စု၏ Par Value

1,000 က်ပ္

YSX တြင္ စာရင္း၀င္သည့္ေန႔

26 January 2018

TMH Telecom ၏ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ား
ICT ၀န္ေဆာင္မႈ

Broadband

Metro Fiber Operation

• BTS ႏွင့္ Fiber ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ

• B2B ၀န္ေဆာင္မႈ

• Fiber ငွားရမ္းမႈလုပ္ငန္း

• CW ႏွင့္ Engineering

• B2C ၀န္ေဆာင္မႈ

• Safe City

• Fiber ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္
ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ျခင္း

• Smart Home

• VPN (Virtual Private Network)

• System Integration

• JMGO Smart Theater

• Video ၀န္ေဆာင္မႈ

• အျခား ICT အထူး၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား

TMH ၏ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္း
Auto Switch System
• ေနရာေပါင္း - ၁၂၆ ေနရာ
• စာရင္းေပးသြင္းထားသူ - ၆၀,၂၃၂
ဦး

ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ ျဖန္႔ခ်ီမႈလုပ္ငန္း
• လစဥ္ကတ္ထုတ္လုပ္မႈ- ပ်မ္းမွ် ၃
သန္း

BTS တပ္ဆင္ ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္း
• MPT ၁၀၀၀+ ေနရာ
• MEC ၃၀၀+ ေနရာ

• ျဖန္႔ခ်ီေသာေနရာ - ရန္ကုန္တိုင္း
အေနာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း
ေဒသ
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6

YSX Trading Procedures

YSX ၏ Order Book ဖတ္ရႈျခင္း

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ၏ Order Book တြင္ Price-Time Priority အရ တန္းစီစနစ္ျဖင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္
အေရာင္း/အ၀ယ္ျပဳလုပ္လိုသည့္အစုေရအား အမွာလႊာတင္ႏိုင္ပါသည္။
YSX ၏ Matching Principle အရ မနက္ (၁၁) နာရီ ႏွင့္ ေန႔လည္ (၁) နာရီ Matching တို႔တြင္ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္အမ်ားဆံုး
အေရာင္း/အ၀ယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းအား Matching Price ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

Expected Ltp ဆိုသည္မွာ
၁၁နာရီ (သိ႔)ု ၁နာရီ တြင္
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ Matching Price

Bid: အ၀ယ္အမွာလႊာမ်ား

Offer: အေရာင္းအမွာလႊာမ်ား

 အထက္ပါေစ်းကြက္အေျခအေနအရ Expected Matching Price သည္ 3,100 က်ပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုျပေနပါသည္။
 လက္ရိွေစ်းကြက္အေျခအေနအရ 3,150 ေစ်းတြင္ အ၀ယ္စုစုေပါင္း (Total Bid Quantity) မွာ 3,569 စု ျဖစ္ၿပီး၊ အေရာင္းစုစုေပါင္း
(Total Offer Quantity) မွာ 5,457 စု ျဖစ္သည့္အတြက္ 3,150 ေစ်းတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အစုေရမွာ 3,569 စု
ျဖစ္ပါသည္။
 3,100 ေစ်းတြင္ Total Bid Quantity မွာ 5,648 စုရိွၿပီး၊ Total Offer Quantity မွာ 3,600 စု ရိွသည့္အတြက္ 3,100 ေစ်းတြင္
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အစုေရမွာ 3,600 စု ျဖစ္ပါသည္။
 ထိုေၾကာင့္ လက္ရိွေစ်းကြက္၏ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားအရ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ Expected Matching
Price သည္ 3,100 က်ပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ
 3,100 ေစ်း ႏွင့္ 3,150 ေစ်းတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အစုအေရအတြက္မာွ 31 စု သာကြာပါသည္။ အကယ္၍ 3,150
ေစ်းတြင္ အ၀ယ္ အစု 32 စု တက္လာပါက 3,150 ေစ်းတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အစုအေရအတြက္မွာ 3,601 စု ျဖစ္မွာ
ျဖစ္သည့္အတြက္ Expected Matching Price သည္ 3,150 ဟု ေျပာင္းသြားပါမည္။

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

7

YSX Trading Procedures

Block Trading ဆိုသည္မွာ…

Block Trading ဆုိသည္မွာ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္အေျမာက္အမ်ားေရာင္း၀ယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္
block trading ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေရာင္းလိုသူမွာ အနည္းဆံုး အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ ၁၀,၀၀၀ စု ရိွရမွာျဖစ္ၿပီး ၀ယ္လိုသူမွာ
အနည္းဆံုး အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ ၁၀,၀၀၀ စု ၀ယ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။
Block trading ၏ သေဘာသဘာ၀အရ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ ရွယ္ယာတစ္ခု၏ ယေန႔အဖြင့္ေစ်း
(ၾကမ္းခင္းေစ်း) သို႔မဟုတ္ ၁၁ နာရီ matching price သို႔မဟုတ္ ၁ နာရီ matching price တစ္ခုခုအား အေျခခံၿပီး ထိုေစ်းႏႈန္း၏ ၅%
အတက္အက်အတြင္း ေစ်းႏႈန္းညိွႏႈိင္းႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ
ရွယ္ယာတစ္ခု၏ ၁၁ နာရီ matching price မွာ ၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါက + ၅% ျဖစ္သည့္ ၅,၂၅၀ က်ပ္ ႏွင့္ - ၅% ျဖစ္သည့္ ၄,၇၅၀
က်ပ္ ၾကားတြင္ ၀ယ္သူႏွင့္ေရာင္းသူ သေဘာတူသည့္ ေစ်းတစ္ခုအားညိွႏိႈင္း၍ block trading ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
Block Trading ၏ အားသာခ်က္မ်ား • အစုရွယ္ယာအေရအတြက္အေျမာက္အမ်ားအား ၀ယ္သူ ႏွင့္ ေရာင္းသူ (၂) ဦးၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ျခင္း
• ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ ± ၅% အတြင္း ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္းႏိုင္ျခင္း
• Block Trading သည္ YSX ၏ Order Book ျပင္ပမွ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္
အေျမာက္အမ်ားေရာင္း၀ယ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းဂယက္ရိုက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း
YSX ရိွ ရွယ္ယာမ်ားအား Block Trading ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔စိတ္၀င္စားသည့္ရွယ္ယာအစုေရႏွင့္
ေစ်းႏႈန္းအား KBZSC Trading Department တြင္ စာရင္းေပးထားႏိုင္ပါသည္။ KBZSC မွ ၀ယ္လိုသူႏွင့္ ေရာင္းလိုသူမ်ားအား
ခ်ိတ္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

Securities Exchange Law
Insider Trading

(အတြင္းသတင္းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း) ဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူသို႔

ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရိွသည့္
သိရိွေနသူတစ္ဦးမွ

Insider Trading ဆိုသည္မွာ…

(သို႔)

ဖြင့္ဟအသိေပးျခင္း

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

မျပဳရေသးသည့္

အေရးႀကီး

အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ႀကီးစြာသက္ေရာက္မႈရိွေစမည္ (သို႔) ရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အတြင္းလူဆိုသည္မွာ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈ ၂၀% ႏွင့္ အထက္
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားလြတ္လပ္ေသာ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအျပင္ ၄င္းတို႔၏နီးစပ္ေသာ မိသားစု၀င္မ်ား
စသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။
အတြင္းသတင္းျဖင့္

အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး

ဥပေဒအရ

တားျမစ္ထားၿပီး ထိုကိစၥရပ္ကို က်ဴးလြန္ေသာသူကို ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရပါက (၁၀) ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္တို႔
ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါသည္။
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Online Trading ျပဳလုပ္ရန္သိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

Time

KBZSC တြင္ Online မွ အမွာလႊာတင္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္မ်ား
1.

Today Order

– 9:30 AM to 12:59 PM

2.

Pre-Order

– 2:15 PM to 9:20 AM (next day)

KBZSC တြင္ Online မွ အမွာလႊာတင္၍ မရသည့္ အခ်ိန္မ်ား
1.

Pre-Open Stage

– 9:20 AM to 9:30 AM

2.

End-of-Day System Update

– 1:00 PM to 2:15 PM

Online မွ တင္သြင္းသည့္ အမွာလႊာမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ တစ္ရက္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အတြက္ အမွာလႊာမေအာင္ျမင္ပါက
ယင္းအမွာလႊာအား ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ ထပ္မံတင္သြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

Amount

Online မွ အမွာလႊာတင္ႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏ
 Online မွ အမွာလႊာတင္သြင္းမႈကို ေငြက်ပ္ သိန္း (၁၀၀) ေအာက္ သာခြင့္ျပဳထားပါသည္။
 ေငြက်ပ္သိန္း (၁၀၀) ႏွင့္ အထက္ အမွာလႊာတင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ KBZSC Trading Department ဖုန္း 01 230 7305
~ 08 သိ႔ု ဆက္သြယ္၍ အမွာလႊာတင္ႏိုင္ပါသည္။

Online Trading ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အခ်ိဳ႕ေသာဆံုးရံုးႏိုင္ေျခရိွမႈမ်ား

Risks of Online Trading

 အြန္လိုင္းမွာတစ္ဆင့္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ customer မ်ားအေနျဖင့္ hardware ႏွင့္ software စနစ္
ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအရ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဆံုးရံုးႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးအားျဖင့္ မိမိတင္သြင္းထားသည့္
အမွာလႊာအေပၚတြင္ မိမိညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း (သို႔) အရာအားလံုးကို
မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။
 Online trading ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ
ေႏွးေကြးျခင္း (သို႔) ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္လာလွ်င္ မိမိတင္သြင္းထားေသာ အမွာလႊာအေပၚတြင္
မိမိညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း (သို႔) အရာအားလံုးကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့ျခင္း
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။
 မိမိ၏စာရင္းအား သူတစ္ပါးမွလဲြမွားစြာအသံုးျပဳခံရပါက မိမိ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရိွေသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရိွေသာ wifi (သို႔) မိုဘိုင္းလ္ကြန္ယက္
အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
 Online trading နည္းစနစ္အား ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈမရိွပါက မရည္ရြယ္ထားေသာ အမွာလႊာတင္သြင္းထားျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ Limit Order အစား Market Order ျဖင့္အမွာလႊာတင္သြငး္ ျခင္းအားေရြးခ်ယ္မိျခင္း)

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
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Online Trading jyKvkyfzdkUoiftqifoifhjzpfaeNyDvm;???
ARE YOU
READY?

Online Trading ျပဳလုပ္ရန္အတြက္လိုအပ္တာေတြကေတာ့
• လူႀကီးမင္းရဲ႕ KBZSC Login ID ႏွင့္ Password
• KBZSC Android (သိ႔)ု iOS Mobile Application
• Mobile Application User Guide

ဒီအခ်က္အလက္ေတြ လူႀကီးမင္းဆီမွာ မရိွေသးရင္ေတာ့ KBZSC ရဲ႕ Customer Service 01 230 7300~02 သို႔
ဆက္သြယ္ၿပီးရယူႏိုင္ပါတယ္။ Trading Account မဖြင့္ရေသးတဲ့ လူႀကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း KBZSC မွာ အေကာင့္ဖြင့္ဖို႔
ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

KBZSC Online Trading Help Desk: 01 230 7310 ~ 11

KBZSC Mobile Application ကို
QR Code ျဖင့္ ေဒါင္းလုပ္ဆဲြရန္

Android Mobile App

iOS Mobile App

QR Code

QR Code
KBZSC Securities Trading Department သိ႔ု ဆက္သြယ္ရန္

Telephone

: 01 230 7305 ~ 08

Email

: trading@kbzsc.com

Website

: www.kbzsc.com

Facebook

: www.facebook.com/KBZSC

Office Hours

: 9:00 AM ~ 4:30 PM
တာ၀န္မွ ကင္းလြတ္ေၾကာင္းအသိေပးျခင္း (Disclaimer)

The

Market

Watch

Newsletter

အား

KBZSC

အျခားမွန္ကန္ေသာသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအားမွီျငမ္း၍
သတင္းအခ်က္အလက္/

မွ

အမ်ားျပည္သူသ႔ို

ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာေဖာ္ျပထားသျဖင့္

အသိပညာေပးရန္

ရည္ရြယ္၍

အမ်ားျပည္သူတ႔ုိ

ဤသတင္းလႊာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္

မိမိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံမ
ွ ႈျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက

အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္

အေရးပါေသာအျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း

သက္ဆိုင္သည့္အခ်ိဳ႕ေသာ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္

လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံမ
ွ ႈတိုင္းတြင္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခမ်ားရိွသျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံမ
ွ ည္ဆိုပါကမိမိ၏ risk profile ႏွင့္ investment objective မ်ားေပၚမူတည္၍
စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤသတင္းလႊာတြင္ ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာမည္သည့္ရလဒ္အေပၚမဆို KBZSC မွ တာ၀န္မရွိပါ။ ဤ သတင္းလႊာတြင္
ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း KBZSC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းကို လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။
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