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YSX တွင ် ကာလတရ
ို င််းန်းမမြှုပ်နရ
ှံ န် အခွငအ
့်် လမ််းရှပသလလာ်း?
Are there short-term investment opportunities at the YSX?
MTSH
လက်ရှိအခ ှိနတ
် င
ွ ်

၃,၂၅၀

MTSH is currently trading around MMK 3,250

အရ ောင််းအဝယ်ဖြစ်လ က်ရှိပါသည်။

with prices rebounding from the year-to-date

အဆှိပ
ို ါရစ ်းနှုန်း် သည် စက်တင်ဘောလတွင ် ယခိုနစ်

(YTD) low of MMK 3,050 during September

ဝန််းက င်တင
ွ ်

MTSH

သည်

က ပ်

အတွကအ
် နှိမ့််ဆ်းို ရစ ်းနှုန်း် ဖြစ်သည့်် က ပ် ၃,၀၅၀ မ
ဖပန်လည်ဖမင်တ
့် က်လောသည့်် ရစ ်းနှုန်း် လဲဖြစ်ပါသည်။
ယခိုနစ်တင
ွ ဖ် ြစ်ရပေါ် ခဲသ
့် ည့်် ရစ ်းနှုန်း် မ ော်းအ

MTSH

ရယ်ယောသည် က ပ် ၃,၅၀၀ တွင ် ရစ ်းကွကဝ
် ယ်လှိို

2021. Looking at the YTD graph, there seems
to be a strong support previously at MMK
3,500.

အော်းပမ
ို န်ရှိခသ
ဲ့် ည်ကှိို ရတွွေ့ ပါသည်။

MTSH Share Prices (Jan 2021 – Present)

Source: Yangon Stock Exchange
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ယခင်က ဝယ်လှိိုအော်းပမ
ို န်ရှိခဲ့်သည်ရ
့် စ ်းနှုန်း် သည် ြန် ခါ
င််းန်းဖမြှုပ်နသူမ ော်း

ရယ်ယောဖပန်လည်ရ ောင််းခ သည့််

ရစ ်းတန််းတခိုဖြစ်နင
ှိို ရ
် ခ ရှိပါသည်။
ရစ ်းနှုန်း် မ ော်းသည်

MTSH

အတက်ဘက်သိုှိ ့်

ရယ်ယော

ဆက်လက်ရ ွ ွေ့

လ ော်းလောပါက အဆှိိုပါ က ပ် ၃,၅၀၀ ရစ ်းတန််းသည်

As previous support level may sometimes
become a resistance level, this price level may

present as a short-term investment target for
MTSH as the price attempts to move back up.

ရစ ်းနှုန်း် ပစ်မတ်တခို

With the average daily volume of 2,769 shares

ရယ်ယောသည်

in 2021 and a consistent dividend track

ယခိုနစ်တွင် ရနစဉ်ပ
မ််းမျှ အစိုရယ်ယော ၂,၇၀၀ ရက ော်
့်

record, MTSH could be an attractive short-

ကောလတှိို င််းန်းဖမြှုပ်နမှုအတွက်
အဖြစ်

သတ်မတ်နင
ှိို ပ
် ါသည်။

MTSH

အရ ောင််းအဝယ်ပမ
ို န်ဖြစ်ရပေါ်လ က်ရှိီးပ်း အဖမတ်ရဝစိုပမ
ို န်
ခွဲရဝရပ်းသည့််

မတ်တမ််းရကောင််း

လည််းရှိပါသည်။

ထှိရ
ို ့် ကောင့်် လက်ရှိ YSX တွင် MTSH ရယ်ယောသည်
ရငွသော်းဖပန်လည်ရြော်ထတ
ို ် န်လွယ်ကူီးပ်း

term investment with fairly high liquidity for
investors at the YSX.

ကောလတှိို

င််းန်းဖမြှုပ်န န်သင်ရ
့် တော်သည့်် ရယ်ယော တခိုဖြစ်သည်ကှိို
ရလ့်လောရတွွေ့ ရှိ ပါသည်။

TMH
ကောလတှိို င််းန်းဖမြှုပ်န န်သင်ရ
ှိို ်
့် တော်နင

TMH could present as an alternative short-

သည့်် TMH သည် လက်ရှိအခ ှိနတ
် ွင် က ပ် ၂,၆၀၀

term investment to MTSH with share prices

MTSH

နည််းတူ

ဝန််းက င်တွင် အရ ောင််းအဝယ်ဖြစ်လ က်ရပ
ှိ ါသည်။ ယခို
နစ်ဖြစ်ရပေါ် ခဲ့်သည်ရ
့် စ ်းနှုန်း် မ ော်းအ
၂,၇၀၀ နင့််

က ပ် ၂,၇၅၀ ကော်းတွင်

TMH သည် က ပ်
ဝယ်လှိိုအော်းပမ
ို န်

trading at MMK 2,600. According to the YTD
graph, the support region for TMH seems to

TMH Share Prices (Jan 2021 – Present)

Source: Yangon Stock Exchange
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ဖြစ်ရပေါ် ခဲ့်ီးပ်း ရနစဉ်ပ
မ််းမျှ အစိုရယ်ယော ၂၀၀ ရက ော်
့်

be between MMK 2,700 and MMK 2,750 with

အရ ောင််းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့်ပါသည်။ YSX ရစ ်းကွက်ဖပန်လည်

average daily volume of 223 shares this year. If

သွက်လက်လောပါက အဆှိိုပါ က ပ် ၂,၇၀၀ - ၂,၇၅၀ ရစ ်း
တန််းသည် ကောလတှိို င််းန်းဖမြှုပ်နမှုအတွက် ရစ ်းနှုန်း် ပစ်
မတ်တခိုဖြစ်နင
ှိို ရ
် ခ ရှိသည်ကှိို ရလ့်လောရတွွေ့ ရှိ ပါသည်။

the market activity picks up, the current price
trend may attempt to move back to the
previous support region, which could be a

မတ်ခ က်။
Technical

။

အထက်ပါရလ့်လောရတွွေ့ ရှိမမ
ှု ော်းသည်

Analysis

(TA)

မျှရဝထော်းဖခင််းဖြစ်ပါသည်။
ဖမြှုပ်နမည်ဆိုပ
ှိ ါက

နည််းပညောကှိို

အခ က်အလက်မ ော်းကှိို

အရဖခခ၍

စရတော့်ရယ်ယောတွင ် င််းန်း

ကိုမဏ
ပ ၏

short-term investment target for investors.

င််းန်းဖမြှုပ်နမှုဆိုင
ှိ ် ော

ရသခ ောစွောရလ့်လောီးပ်းမ

င််းန်း

Note: The above analyses are based solely on
Technical Analysis (TA). All customers are
advised to study other investment-related

ဖမြှုပ်နသင်ပ
့် ါသည်။

materials of the Company before making an
investment decision.
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