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The Market Watch
ISSUE 1

ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း (YSX)  ငွ် ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊

တအ က ်ိဘု လမှ ဒဇီငဘ် လအထိ အစရုယှယ် တရ င််း၀ယ်

မှုပမ ဏ စုစတုပေါင််းမှ မမနမ် က ပ်တငွ ၂.၄ ဘလီယီခံန ော့မ်ြစ်ပပီ်း၊

အစု ရယှယ် အတရအ ကွ် ၃.၃ သနိ််းတက  ် အတရ င််းအ၀ယ်

မြစခ် ော့ပေါသည။် Block Trading (ရယှယ် အတရအ ကွ်

အတမမ ကအ်မ  ်းတရ င််း၀ယမ်ခင််း) မြငော့် ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊

တအ က ်ိဘု လ မှ ဒဇီငဘ် လအထိ အစုရယှယ် 

အတရအ ကွ် ၂ တသ င််း အတရ င််းအ၀ယ် မပြုလပ်ုခ ော့ပပီ်း အစု

ရယှယ် တရ င််း၀ယမ်ှုပမ ဏအတနမြငော့် က ပ် ၁၃၄ သန််း ခန ော့်

ရှိခ ော့သညက်ို တ ွွေ့ရသည။်

From October to December 2020, the total

number of shares traded on the Yangon Stock

Exchange (YSX) was more than 330,000 shares

with total trading value of about MMK 2.4 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

20,000 shares with total trading value of about

MMK 134 million.

STOCK
OCT-DEC 

HIGH (MMK)

OCT-DEC

LOW (MMK)

AVERAGE DAILY 

VOLUME

TOTAL TRADING VALUE 

(MMK)

FMI 10,500 9,700 928 513.7 mil

MTSH 3,850 3,650 3,031 626.1 mil

MCB 8,500 8,000 31 14.2 mil

FPB 22,500 21,000 832 1,037.9 mil

TMH 2,850 2,650 902 139.1 mil

EFR 4,300 3,050 207 42.5 mil

FMI Annual General Meeting

Details TBA

DATE TBA

MTSH Annual General Meeting

Details TBA

MARCH 30
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Yangon Stock Exchange News Update

ရန်ကန်ုစတ  ော့အပ်ိချိန််းသ င််း

On December 28, 2020, Yangon Stock

Exchange (YSX) approved the listing of Amata

Holding Public Co., Ltd (AMATA) on YSX after

reviewing application documents and a listing

examination. Amata is a public holding company

with principal business activities in management

and operations of resort hotel and hot air

ballooning business. Founded in 1993, the

Company owns 99.99% share of United

International Group Co., Ltd (UIG) and 51%

shares of Myanmar Ballooning Co., Ltd (MB).

Currently, it operates hotels in mid to premium

market segments at Bagan, Hpa An, Inle and

Ngapali which are complemented by balloon

rides across 6 cities in Myanmar. Amata has

also participated in a public offering in 2018.

Investors who have participated in the previous

public offering can now begin the

Dematerialization Process of the certificates.

The official listing date for Amata will be on 12th

March, 2021 with its share trading commencing

on the same day.

Amata Holding Public Co., Ltd ၏အစုရှယယ် လကမှ် ် အလီကထ်တရ နစ် စ ရင််းတ ပ င််းလခ ခင််း

(Amata Holding Public Co., Ltd Share Dematerialization Process)

လိအုပ်တသ အခ ကအ်လကမ်  ်း

(Documents Required)

NRC
~~~~~~~~
~~~~~~~

တငတွ က်းသကတ်သခလံကမ်ှ စ် ရင််း

(Share Certificate)

နိငုင်သံ ်းမှ ပံ်ု င်

(NRC Card)

Demat လပ်ုတ  ငန်ိငုတ်သ နည််းလမ််း (၂) မ ိြု်း

(Documents Required)

စ  ိကု်(သို ော့) 

အမမနတ်ခ  ပို ော့မ ှ ငော့အ်ပ်နှမံခင််း

ရနက်နု/်မနတတလ်းရံု်းခ ြုပ်သို ော့

လကူိယု ်ိငုလ် တရ ကအ်ပ်နှမံခင််း

၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ဒဇီငဘ် လ ၂၈ ရကတ်န ော့ ငွ် ရနက်နုစ်တ  ော့

အပ်ိခ ိန််းသည် တလ  ကလ်  မ  ်းကို စိစစ်မခင််းနငှ်ော့ စ ရင််းဝင်

စစတ် ်းမခင််းလပ်ုငန််းမ  ်း တ  ငရွ်ကမ်ှုပပီ်းတမမ ကပ်ပီ်းတန က်

Amata Holding Public Co., Ltd (AMATA) ကို

စ ရင််းဝငရ်နခ်ွင်ော့မပြုလိကုသ်ည။် Amata သည် အမ  ်းနငှ်ော့

သက ်ိငုတ်သ ကမုပဏ ီစခ်ုမြစ်ပပီ်း ဟိ ုယ၊် အပန််းတမြ

စခန််းမ  ်းနငှ်ော့ လစူီ်းမီ်းပံု်းပ ံလပ်ုငန််းမ  ်းကို အဓိက စမီံလညပ် ်

တ  ငရွ်ကလ် ကရ်ှသိည။် ကမုပဏကီို ၁၉၉၃ ခုနစှ ်ငွ်

စ င ်ညတ်ထ ငခ် ော့ပပီ်း United International Group Co.,

Ltd (UIG) ၏ အစရုယှယ် ၉၉.၉၉% နငှ်ော့ Myanmar

Ballooning Co., Ltd (MB) ၏ အစရုယှယ် ၅၁% ကို

ပိုင ်ိငုထ် ်းသည။် လကရ်ှအိခ ိန ်ငွ် ကမုပဏသီည် ပဂုံ၊

ဘ ်းအ၊ံ အင််းတလ်း နငှ်ော့ ငပလီ အစရှသိည်ော့ပမိြုွေ့မ  ်း ငွ် အလယ်

အလ  ်န််းစ ်းနငှ်ော့ အ င်ော့မမင်ော့အပန််းတမြစခန််းမ  ်းကို စီမံ

တ  ငရွ်ကလ် ကရ်ှပိပီ်း လစူီ်းမီ်းပံု်းပ ံဝနတ်  ငမ်ှုမ  ်းကိလုည််း

မမနမ် နိငုင်အံန ော့အမပ ်း ငွ် တပ်းအပ်လ ကရ်ှိသည။် Amata

သည် ၂၀၁၈ ခုနစှ် ငွ် အမ  ်းမပညသ်သူို ော့ ရယှယ် မ  ်း

ကမ််းလမှ််းထ ုတ်ဝတရ င််းခ တပ်းခ ော့ပေါသည။်

ယခင် အမ  ်းမပညသ်သူို ော့ ရယှယ် မ  ်း ကမ််းလမှ််းထ ုတ်ဝ

တရ င််းခ ခ ော့ရ  ငွ် Amata ရယှယ် မ  ်းကို ဝယယ်ခူ ော့တသ 

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမြင်ော့ မမိိ၏ ရယှယ် လကမ်ှ မ်  ်းကို

အလီကထ်တရ နစစ်နစ်သို ော့ တမပ င််းလ နိငုပ်ပီမြစ်ပေါသည။်

Amata ရယှယ် မ  ်းကို YSX  ငွ် ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ မ လ် ၁၂

ရကတ်န ော့မှစ၍ စ ငအ်တရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုနိငုမ်ညမ်ြစသ်ည။်
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Listed Companies’ News Update

စ ရင််းဝငက်မုပဏီသ င််း

FMI – Update on Shareholding Changes after

Yoma Bank Share Swap Transaction

Below is the update on the change in the

number of total issued shares, share capital and

major shareholding of First Myanmar Investment

Public Co., Ltd (FMI) after the completion of

Yoma Bank share swap transaction with Yangon

Land Co., Ltd:

FMI ကမုပဏီအပ်ုစု၏ ထပ်ိ န််း အစုရှယယ် ရှင ်(၁၀) ဥ်ီး 

(Top 10 Major Shareholders of FMI)

Source - YSX

Name (အမည)်
Shareholding Ratio 

(ရှယယ်ာအခ   ျိုး)

1        Yangon Land Co., Ltd 28.84%

2        U Theim Wai @ Mr. Serge Pun 27.21%

3        001 Offshore Shares Limited 13.44%

4        SPA Assets Management Co., Ltd 3.78%

5        U Phyo Phyu Noe 3.57%

6        Yoma Myittar Development Co., Ltd 3.01%

7        Group Synergetic Force Co., Ltd 2.87%

8        Smart & Trust Services Co., Ltd 1.95%

9        Trusted Person Co., Ltd 0.97%

10     Daw Poe Maw Maw Theint 0.61%

ရုိ်းမဘဏ်အစရှုယယ် အလခအထပ်တ  ငရွ်ကမ်ှုအပပီ်း FMI

၏အစုရှယယ် ပုိင ်ိငုမ်ှု တ ပ င််းလခမှု အသတိပ်းတ ကည  ခင််း

FMI ကမုပဏ၏ီ လကတ်အ ကခ်ံကမုပဏမီြစတ်သ ရုိ်းမဘဏန်ငှ်ော့

Yangon Land Co., Ltd  ို ော့၏ အစရုယှယ် အလ အထပ်

တ  ငရွ်ကမ်ှုအပပီ်း FMI ကမုပဏအီပ်ုစ၏ု ထ ုတ်ဝထ ်းသည်ော့

အစရုယှယ် အတရအ ကွ၊် မ ညရ်င််းနှ်ီးတငနွငှ်ော့ ထပ်ိ န််း

အစရုယှယ် ရငှ် (၁၀) ဦ်း စသည်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ိငုရ် 

အခ ကအ်လကမ်  ်းကို တအ ကပ်ေါအ ိငု််း တြ ်မပလိကု်

ပေါသည။်

Before Share Swap 

(ရှယယ်ာအလအဲထပ်မပပ လပ်ုမီ)

After Share Swap 

(ရှယယ်ာအလအဲထပ်ပပ လပ်ုပပီျိုး)

Number of Shares Issued 
(ထတုဝ်ေထ ားသည့်် 

အစုရှယယ် အဝေအတကွ်)

27,112,747 shares 33,109,694 shares

Share Capital 

(မတညေ်ငာ်းနှ ားဝင)ွ
MMK 93,762.05 mil MMK 182,516.87 mil



4

Historical Dividend Payments of Listed Companies

စ ရင််းဝငက်မုပဏီမျ ်း နစှအ်လိကုအ် မ တ်ဝစုခွခတဝ ခင််းမှ  ်မ််း

Below is the historical record of dividend

payments by listed companies at the YSX over

the past 6 years. All dividend payments below

are on per share basis:

Other than cash dividends, FMI issued 1-for-10

and 1-for-20 fully-paid bonus shares in FY 2017

and FY 2018. TMH also issued 1-for-20 fully-

paid bonus shares in FY 2019. For FY mini-

2019, MTSH paid out MMK 200 per share as

dividends.

(in MMK) FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020

FMI 120                 135                 100                 100                 -                  -                  

MTSH 200                 250                 260                 230                 250                 180                 

MCB 650                 650                 300                 200                 400                 -                  

FPB 2,200             2,000             2,000             2,000             2,500             -                  

TMH N/A N/A 25                   200                 50                   70                   

EFR N/A N/A N/A N/A N/A -                  

Current Prices for Treasury Bonds & Bills at KBZSC Secondary Market

လကရိှ် KBZSC မှတရ င််းချလျကရိှ်သည်ော့ အစို်းရတင ွိကုစ် ချျုပ်တစျ်းနှုန််းမျ ်း

Security Identifier 

(င ွေတ ကုစ်ာခ  ပ်အမှတ်)

Security Identifier 

(င ွေတ ကုစ်ာခ  ပ်အမှတ်)

Maturity Date 

(သကတ်မ်ျိုးကန်ုဆ ျုိုးမည့််ငန ့်)

Buying (MMK) 

(အဝယ်)

Selling (MMK) 

(အင ာ ျ်ိုး)

 GVT2103057 
 Govt. of MM

05 March 2021 T-Bill 
05-03-2021

 99,384.09

7.8% p.a  - 

 GVT2105078 
 Govt. of MM

07 May 2021 T-Bill 
07-05-2021

 97,999.21

8.1% p.a  - 

 GVT2108064 
 Govt. of MM

06 August 2021 T-Bill 
06-08-2021

 96,004.88

8.3% p.a  - 

 GVT2110151 
 Govt. of MM

15 October 2021 T-Bill 
15-10-2021

 94,559.83

8.3% p.a 

 94,746.13

8.0% p.a 

 GVT2112173 
 Govt. of MM

17 December 2021 T-Bill 
17-12-2021

 93,070.46

8.6% p.a 

 93,295.98

8.3% p.a 

 GVTB22086 
 Govt. of MM

15 August 2022 T-Bond 
15-08-2022

 101,924.15

8.3% p.a 

 102,344.09

8.0% p.a 

ပပီ်းခ ော့သည်ော့ ၆ နစှအ် ငွ််း YSX ရှစိ ရင််းဝငက်မုပဏမီ  ်း နစှ်

အလိကုအ်မမ တ်ဝစမု  ်းခွ တဝခ ော့ပံုကို တအ ကပ်ေါအ ိငု််း  ငမ်ပ

လိကုပ်ေါသည။် အမမ တ်ဝစပုမ ဏမ  ်းသည် ရယှယ်  စစ်ု

အတပေါ် ငွ် အတမခခံထ ်းပေါသည။်

FMI သည် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ၂၀၁၇ နငှ်ော့ ၂၀၁၈ ခုနစှ် ို ော့ ငွ်

အမမ တ်ဝစခုွ တဝမှုအတနမြင်ော့ တငသွ ်းအမပင် အစုရယှယ် ၁၀

စု လ င် အပိ ုအုစရုယှယ် ၁ စုနငှ်ော့ အစုရယှယ် ၂၀ စု လ င်

အပိ ုအုစရုယှယ် ၁ စ ုို ော့ အသ်ီးသ်ီးတပ်းအပ်ခ ော့ပေါသည။်

အလ ်း ူ TMH သညလ်ည််း ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ၂၀၁၉ ခုနစှ်  ငွ်

အစရုယှယ် ၂၀ စု လ င် အပို အုစရုယှယ် ၁ စု

တပ်းအပ်ခ ော့ပေါသည။် ၂၀၁၉ ခုနစှ် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှဝ်က ်ငွ် MTSH

သည် ရယှယ် ၁ စုလ င် က ပ် ၂၀၀ တပ်းအပ်ခ ော့ပေါသည။်

As of 2/2/2021
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Financial Summary of Listed Companies

စ ရင််းဝငက်မုပဏီမျ ်း ဘဏ္ဍ တရ်းအတ ခအတန အကျဥ််းချျုပ်

Below is the financial summary of listed

companies for FY 2019 and FY 2020:

The above financial ratios are commonly used to

gain meaningful financial information about a

company based on numbers found on a

company’s financial statements.

In this article, we will guide you through how to

interpret each ratio and understand the financial

performance of a company.

Earnings per share

Earnings per share is calculated as the

company’s profit divided by total number of

shares issued to the public. It is an indicator of

the company’s profitability.

Price to Earnings Ratio (PE Ratio)

PE Ratio measures a company’s market share

price relative to its earnings per share.

စ ရင််းဝငက်မုပဏမီ  ်း၏ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ၂၀၁၉ ခုနစှ်နငှ်ော့ ၂၀၂၀

ခုနစှ် ဘဏ္ဍ တရ်းအတမခအတန အက ဥ််းခ ြုပ်ကို တအ ကပ်ေါ

အ ိငု််း ငမ်ပလိကုပ်ေါသည။်

အထကတ်ြ ်မပပေါ ဘဏ္ဍ တရ်းအည န််းကနိ််းမ  ်းကို ကမုပဏ၏ီ

ဘဏ္ဍ တရ်းအတမခအတနအ ်း တက င််းမွနစ်ွ သရိှိန ်းလညရ်န်

အသံ်ုးမပြုနိငုပ်ပီ်း ကမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍ တရ်းရငှ််း မ််းမ  ်းမှ  ကွ်

ခ ကရ်ယနူိငုပ်ေါသည။်

ဤတ  င််းပေါ်း ငွ် အ ိပုေါဘဏ္ဍ တရ်းအည န််းကနိ််းမ  ်းကို

မညသ်ို ော့သံ်ုးသပ်ပပီ်း ကမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍ တရ်းစမွ််းတ  ငရ်ညက်ို

တလော့လ နိငုသ်ညက်ို တြ ်ပေါတပ်းသ ွ်းမည် မြစ်ပေါသည။်

ရှယယ်  စခု်အတပေါ်ရရိှသညော့် ဝငတ်ငွ

ရယှယ်  စခ်ုအတပေါ်ရရှိသညော့် ဝငတ်ငအွ ်း ကမုပဏ၏ီ

အသ ်း ငဝ်ငတ်ငကွို အမ  ်းမပညသ်သူို ော့ထ ုတ်ရ င််းထ ်းသညော့်

ရယှယ် အတရအ ကွမ်ြငော့် ပိငု််းမခ ်း၍  ကွခ် ကန်ိငုပ်ေါသည။်

အ ိပုေါအည န််းကနိ််းသည် ကမုပဏ၏ီ အမမ ရ်ရှတိနသညော့်

အတမခအတနကို တြ ်မပတပ်းပေါသည။်

တစျ်းနှုန််း - ဝငတ်ငအွချိျု်း (PE Ratio)

PE Ratio သည် ကမုပဏ၏ီ ရယှယ် တစ ်းကကွတ်ပေါကတ်စ ်းနငှော့်

အ ိပုေါကမုပဏ၏ီ ရယှယ်  စခ်ုအတပေါ်ရရှိသညော့် ဝငတ်ငကွို

နှုငိ််းယဥှ်တြ ်မပတပ်းသညော့် အည န််းကနိ််းမြစ်ပေါသည။်
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A high PE ratio could mean a company’s stock

is overvalued while companies that have no

earnings do not have a PE ratio.

Price to Book Ratio (PB Ratio)

PB Ratio is calculated by dividing the company’s

stock price per share by its book value per

share. Book value can be calculated as tangible

total assets minus liabilities. Like PE Ratio, a

high PB ratio could mean a company’s share is

overvalued.

Return on Assets (ROA)

ROA is calculated by dividing the net income of

the company by its total assets. The result

highlights how profitable a company is relative to

its total assets. Usually it is an indicator of how

efficiently a company’s management is using its

asset to generate earnings.

Return on Equity (ROE)

ROE is calculated by dividing a company’s net

income by its shareholders’ equity. Like ROA, it

is another measure of a company’s profitability

that is compared in relation to shareholders’

equity. A high ROE indicates a company’s high

profitability.

Dividend Yield

Dividend yield represents the amount of money

a company pays out in dividends each year

relative to its stock price. It is important for

investors to note that higher dividend yields do

not always indicate attractive investment

opportunities as a declining stock price might

have increased the percentage of dividend yield

of a stock.

ကမုပဏသီည် PE Ratio မမငော့မ် ်းပေါက အ ိပုေါကမုပဏ၏ီ

ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်းသည် ကမုပဏ၏ီ သငော့ ်ငော့သ်ညော့ ်နြုိ််း

ထက် ပိမုိုမမငော့မ် ်းတနသညက်ို တြ ်မပပေါသည။် အသ ်း င်

ဝငတ်ငမွရရှိသညော့် ကမုပဏရီယှယ် မ  ်း၏ PE Ratio ကို  ကွ်

ခ က် နိငုမ်ညမ်ဟ ုပ်ေါ။

 တစျ်းနှုန််း - ပုိင ်ိငုမ်ှု န်ဖုိ်းအချိျု်း (PB Ratio)

PB Ratio သည် ကမုပဏ၏ီ ရယှယ်  စစ်တုစ ်းနှုန််းကို ရယှယ် 

 စစ်ု၏ ပိုင ်ိငုမ်ှု နြိ်ု်းမြငော့် ပိုင််းမခ ်း၍  ကွခ် ကန်ိငုပ်ေါ

သည။် ကမုပဏ၏ီ ပိုင ်ိငုမ်ှု နြုိ််းသည် ထတိ ွွေ့ မမငသ် သညော့်

ပိုင ်ိငုမ်ှုမ  ်းကို ကမုပဏ၏ီ တပ်းရနရ်ှ ိ ဝနမ်  ်းအ ်းြယရ် ှ်း၍

 ကွခ် ကန်ိငုပ်ေါသည။် ကမုပဏသီည် PB Ratio မမငော့မ် ်းပေါက

၄င််း၏ ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်းသည် ကမုပဏ၏ီ သငော့ ်ငော့သ်ညော့်

 နြုိ််း ထက် ပိုမိုမမငော့မ် ်းတနသညက်ို တြ မ်ပပေါသည။်

ပုိင ်ိငုမ်ှုအတပေါ်  ပန်ရချက် (ROA)

ROA သည် ကမုပဏ၏ီ အသ ်း ငဝ်င်တငကွို ပိုင ်ိငုမ်ှု နြုိ််း

စစုတုပေါင််းမြငော့် ပိုင််းမခ ်း၍  ကွခ် ကန်ိငုပ်ေါသည။် ကမုပဏ ီစခ်ု

သည် ၄င််း၏ ပိုင ်ိငုမ်ှုစစုတုပေါင််းမြငော့န် ှုငိ််းယဥှပ်ေါက အမမ မ်ည်

မ ရရှတိနသညက်ို တြ ်မပသညော့် အည န််းကနိ််းမြစပ်ေါသည။်

အ ိပုေါ အည န််းကနိ််းကို တလော့လ မခင််းမြငော့် ကမုပဏသီ ၄င််း၏

ပိုင ်ိငုမ်ှုမ  ်းမှ အမမ အ်စွန််းရရှိတအ င် မညသ်ို ော့ထတိရ ကစ်ွ 

တ  ငရွ်ကလ် ကရ်ှိသညက်ို သရိှိနိငုပ်ေါသည။်

ရင််းနှ်ီးတငအွတပေါ်  ပန်ရချက် (ROE)

ROE သည် ကမုပဏ၏ီ ဝငတ်ငမွ  ကို ရယှယ် ရငှမ်  ်း၏ ရင််းနှ်ီး

တငမွြငော့် ပိုင််းမခ ်း၍  ကွခ် ကန်ိငုပ်ေါသည။် ကမုပဏ ီစခ်သုည်

၄င််း၏ ရယှယ် ရငှမ်  ်း၏ ရင််းနှ်ီးတငပွမ ဏနငှော့် နှုငိ််းယဥှ် ပေါက

အမမ မ်ည် မ ရရှိတနသညက်ို တြ ်မပသညော့် အည န််းကနိ််း

မြစပ်ေါသည။် ROE မမငော့မ် ်းသညော့် ကမုပဏမီ  ်းသည် အက ိြု်း

အမမ ရ်ရှိမှုနှုန််းတက င််းမနွသ်ညော့် ကမုပဏမီ  ်းမြစပ်ေါသည။်

အ မ တ်ဝစုအချိျု်း

အမမ တ်ဝစအုခ ိြု်းသည် ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမြငော့် နှုငိ််းယဥှပ်ေါက

ကမုပဏသီည် နစှစ်ဥ်အမမ တ်ဝစုမညမ် တပ်းအပ်လ ကရ်ှသိည်

ကို တြ ်မပပေါသည။် အမမ တ်ဝစုအခ ိြု်းမမငော့မ် ်းသညော့က်မုပဏီ

ရယှယ်  ိငု််း ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံငော့သ်ညဟ်ု မသ မ်ှ န်ိငုပ်ေါ။

အမမ တ်ဝစအုခ ိြု်းသည် ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်းက  င််းတသ 

တ က ငော့် ရ ခိုငန်ှုန််းမမငော့မ် ်း  သ်ညက်ို ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း

သ ထိ ်းသငော့ပ်ေါသည။်
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7 Steps to Successful Investment Journey

တအ င ်မငတ်သ ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှှံမှုခရီ်းရှညအ် ကွ် တ ခလမ်ှ်း (၇) လမ်ှ်း

Becoming a successful investor does not

happen overnight. Investing is a long term

game, like running a marathon, where it will take

patience and time to navigate through ups and

downs of the investment journey. Understanding

your personality as an investor and having a

good knowledge of the capital market are vital to

stay invested. In this article, we will guide you

through 7 major steps that will be useful for you

to make a good investment:

Step 1 – Budget Your Money

Before making an investment, it is important to

understand your personal finances – what is

your monthly income and what are your

expenses. Typically, a personal budget can be

categorized into three parts – Protection,

Savings and Wealth Building. Protection

includes general day-to-day expenses and fees

while savings are generally allocated for longer

term purchases (eg. Home) and emergency

funds. The remaining budget after protection

and savings can be allocated for wealth building

which includes investments in stock, treasury

bonds and others.

Step 2 – Gather Knowledge

Read books or attend investment education

seminars hosted regularly by KBZSC and/or

other capital market experts to gather

knowledge on stock market.

တအ ငမ်မငသ်ညော့် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံ ူစ်ဦ်းမြစ်လ ရန် တန ော့ခ င််း

ညခ င််း မပြုလပ်ု၍မရနိငုပ်ေါ။ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမပြုလပ်ုမခင််းသည်

မ ရသနွအ်တမပ်းပပိြုငပ်ွ က ော့သို ော့ အခ ိနအ် ိငု််းအ   စခ်တုပ်း

 ပ်ရပပီ်း ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုခရီ်းလမ််းတ က င််း ငွ ်ကြံုတ ွွေ့ နိငု ်

သညော့် ခရီ်းလမ််းအ ကအ်က မ  ်းကို စိ ရ်ညှရ်ညှ် မြ သ်န််း

ရမညမ်ြစပ်ေါသည။် အခ ိနက် လ စခ်ုအ ငွ််း  ကလ်က်

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှနံိငုရ်န် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမြငော့် မမိိ၏ ရင််းနှ်ီး

မမ ြုပ်နှသံညော့ပံ်စုံနငှော့် အရင််းအနှ်ီးတစ ်းကကွ ်ိငုရ် ဗဟသု ုမ  ်း

ကို သရိှတိလော့လ ထ ်းသငော့ပ်ေါသည။် ဤတ  င််းပေါ်း ငွ် တအ င်

မမငသ်ညော့် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမ  ်းမပြုပ်ရ  ငွ် သရိှသိငော့သ်ညော့် အခ က်

၇ ခ ကက်ို  ငမ်ပလိကုပ်ေါသည။်

အချက် (၁) - မိမိဝငတ်ငထွကွတ်ငမွျ ်းကို စမီှံခန ော့်ခွခပ။ 

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမမပြုလပ်ုမီ မမိိကိယုပိ်ုငဘ်ဏ္ဍ တရ်းမြစ်သညော့်

လစဥဝ်င်တငထွကွ်တငမွ  ်းကို သရိှိန ်းလညထ် ်းရန် လိအုပ်ပေါ

သည။် ကိယုပိ်ုငဘ် ဂ်  က်ို သ မနအ် ်းမြငော့် တငတွ က်း

လံမုခံြုမှု၊ စတု  င််းမှုနငှော့်  ိ်ုးပွ ်းမှုစသညော့် ၃ ပိုင််းခွ ၍ သ မ် ှ်

နိငုပ်ေါသည။် တငတွ က်းလံမုခံြုမှုအပိုင််း ငွ် မမိိသံ်ုးစွ သညော့် တန ော့စဥ်

အသံ်ုးစရိ မ်  ်းနငှော့် အခတ က်းတငမွ  ်းပေါဝငပ်ေါသည။် တငတွ က်း

စတု  င််းမှုအပိုင််း ငွ် အမိက် ော့သို ော့မိမရိညရ်ညှ ်ငွ် ဝယယ်မူညော့်

ပိုင ်ိငုမ်ှုမ  ်းနငှော့် အတရ်းတပေါ်အသံ်ုးစရ ိမ်  ်းအ ကွ် စမီထံ ်း

သညော့် တငမွ  ်းပေါဝငပ်ေါသည။် တငတွ က်းလံမုခံြုမှုနငှော့် စတု  င််းမှု

အ ကွစ်မီခံန ော့ခ်ွ ပပီ်းပေါက တငတွ က်း ိ်ုးပွ ်းမှုအ ကွမ်ြစသ်ညော့်

စတ  ော့ရယှယ် မ  ်းနငှော့် အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်း အစရှိသညော့်

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမ  ်း ငွ် အသံ်ုးမပြုရန် တငမွ  ်းစီမံခန ော့ခ်ွ နိငုပ်ေါသည။်

အချက် (၂) - ဗဟသု ုရှ တဖွပ။ 

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ိငုရ် ဗဟသု ုအ က င််းအရ မ  ်းကို စ အုပ်

စ တပမ  ်း တလော့လ မခင််း (သို ော့) KBZSC နငှော့် အမခ ်း

အရင််းအနှ်ီးတစ ်းကကွမ်ှ ကျွမ််းက ငပ်ည ရငှမ်  ်းမှ  ငော့်

တလော့လ သငယ်နူိငုပ်ေါသည။်
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Step 3 – Plan Your Investment

As an investor, you need to know and

understand the objective of your investment and

your ability and willingness to take risks. If you

are unsure, based on your personality and

preferences, you can also get investment

advisory from KBZSC to plan the most

appropriate investment strategy for yourself.

Step 4 – Research Your Investment

It is vital to understand the stock of your choice

properly before making an investment. A few

reliable sources where you can learn and

research your investment are the Company’s

annual reports and official disclosures on listed

companies by the Yangon Stock Exchange. You

can also reach out to qualified investment

advisors to understand the business of the

company you are investing in.

Step 5 – Stay Invested

Stick to your investment strategy as an investor

and stay invested for the long-term, limiting

“emotional trades” caused by short-term market

fluctuations during your investment journey.

Step 6 – Manage Your Portfolio

As the saying goes, “Don’t put all your eggs in

one basket”, you should not concentrate all

efforts or resources in one stock or investment

and may want to diversify. The benefits of your

diversification may vary depending on business

and economic factors of the period.

Step 7 – Keep in Touch

It may be helpful to keep in touch with your

investment and the overall capital market after

အချက် (၃) - ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှှံမှုအ ကွ်  ပင ်ငပ်။ 

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံ ူစတ်ယ ကအ်တနမြငော့် မမိ၏ိ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံညော့်

ရညရွ်ယခ် ကန်ငှော့်  ံ်ုးရှု ံ်းနိငုတ်ခ မ  ်းကို ခံနိငုရ်ညရ်ှမိှု ို ော့ကို သရိှိ

န ်းလညထ် ်းသငော့ပ်ေါသည။် အ ိပုေါ အခ ကအ်လကမ်  ်းကို

မသရိှိတသ်းပေါက မိမ၏ိ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုအတပေါ်ထ ်းရှိသညော့်

ခံယခူ ကတ်ပေါ်မ ူညပ်ပီ်း မမိအိ ကွ် အသငော့တ်  ် ံ်ုးရင််းနှ်ီး

မမ ြုပ်နှမံှုပံုစကံို KBZSC နငှော့် တ ်ွးတန်ွး ိငုပ်ငန်ိငုပ်ေါသည။်

အချက် (၄) - ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှှံမှု ိငုရ် အချကအ်လကမ်ျ ်းကို

တလော့လ ရှ တဖွပ။ 

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမမပြုလပ်ုခင် မမိတိရွ်းခ ယသ်ညော့် ရယှယ် ကို

တသခ  စွ သရိှိန ်းလညထ် ်းရမည် မြစပ်ေါသည။် ရင််းနှ်ီး

မမ ြုပ်နှမံှုအတ က င််းအရ မ  ်းကို ကမုပဏ၏ီ နစှပ် လ်ည်

အစရီငခ်စံ မ  ်းနငှော့် ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််းမှ  ရ ်းဝင်

ထ ုမ်ပနခ် ကမ်  ်းမှ သကိ မှနက်နစ်ွ တလော့လ နိငုပ်ေါသည။်

ထို ော့အမပင် ကမုပဏမီ  ်းနငှော့် သက ်ိငုသ်ညော့် စီ်းပွ ်းတရ်းမ  ်းကို

န ်းလညသ်တဘ တပေါကန်ိငုရ်န် အရင််းအနှ်ီးတစ ်းကကွ်

အတ က င််းအရ  ကက်ျွမ််းသညော့် အ ိငုပ်ငခ်မံ  ်းနငှော့်

 ကသ်ယွန်ိငုပ်ေါသည။်

အချက် (၅) - ယှံ ုကညစ်ွ  ကလ်ကရ်င််းနှ်ီး မ ျုပ်နှှံပ။ 

မမိိသ မ်ှ ထ် ်းသညော့် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုဗ ျူဟ မ  ်းကို ယံ ုကည်

စွ အသံ်ုးမပြုပပီ်း က လရညှက်ို ရညရွ်ယက်  ကလ်က်

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှပံေါ။ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုခရီ်းလမ််းတ က င််း ငွ် မြစတ်ပေါ်

လ သညော့် တစ ်းနှုန််းအ ကအ်က မ  ်းတ က ငော့် မြစတ်ပေါ်လ သညော့်

စိ ခ်စံ ်းခ ကမ်  ်းမှ အတရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုမ  ်းကို သ မိပြု

ရမည် မြစ်ပေါသည။်

အချက် (၆) - မိမိရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှှံမှုမျ ်းကို စမီှံခန် ော့ခွခပ။ 

မမိိ ငွရ်ှိသညော့်  ကကဥ်မ  ်းကို  စတ်နရ ထ မထ ်းသငော့်

ဟတူသ  ိရုို ်းစက ်းအ ိငု််း ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု စခ်ု (သို ော့) ရယှယ် 

 စခ်ုထ  ငွ် မမိိ၏ အခ ိနပိ်ုင ်ိငုမ်ှုအ ်းလံ်ုးမြငော့် ရင််းနှ်ီးမမမ ြုပ်နှ

ဘ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမ  ်းကို ခွ မခမ််းစ ိမ်ြ သငော့ပ်ေါသည။် ရင််းနှ်ီး

မမ ြုပ်နှမံှုခွ မခမ််းစိ မ်ြ မခင််းတ က ငော့် ရရှိသညော့် အက ိြု်းအမမ ်

မ  ်းသည် က လ စခ်ု၏ စီ်းပွ ်းတရ်းအတမခအတနအတပေါ်

မူ ည၍်သကတ်ရ ကမ်ှုအနည််းအမ  ်းရှိမည် မြစ်ပေါသည။်

အချက် (၇) - ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှှံမှုမျ ်းနငှော့် အ ကအ်သယွမ် ပ ်

ပ။တစနခ ော့ 

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမ  ်းမပြုလပ်ုပပီ်းပေါကအရင််းအနှ်ီးတစ ်းကကွန်ငှော့်
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making an investment. This can be done by

attending the Annual General Meetings hosted

by listed companies and subscribing to our

KBZSC newsletter and other investment

commentaries.

How to be a Responsible Investor?

တ ဖ င်ော့မ မ်ျှ တသ  ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှှံမှု ပျုလပ်ု ခင််း

Market Manipulation

One method of Market Manipulation is creating

false demand or supply for a security that affects

prices in the market, in order to achieve personal

gains. Typically, market manipulation can be done

by artificially inflating or deflating the price of a

security or influencing the behavior of other

investors in the market.

Examples of market manipulation include

spreading false statements and rumors to incite

other investors to buy or sell securities and placing

simultaneous buy and sell orders by the same

person to create a false impression that the

security is actively traded.

Below are examples of simultaneous buy and sell

orders that maybe considered as market

manipulation on any stock in a given matching

time:

Buy Order Sell Order

Ks 10,000 Ks 9,000

Ks 10,000 Ks 10,000

Market Price Limit Price

Limit Price Market Price

Market Price Market Price

အ ကအ်သယွမ်မပ ရ်န် စ ရင််းဝငက်မုပဏမီ  ်းမှ က င််းပ

သညော့် နစှပ် လ်ည် အတထတွထအွစဥ််းအတဝ်းမ  ်း ကတ်ရ က်

မခင််း၊ KBZSC မှ ထ ုတ်ဝသညော့် သ င််းစ မ  ်းနငှော့် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်

နှမံှု ိငုရ် သံ်ုးသပ်ခ ကမ်  ်းကို တလော့လ မခင််း စသည ်ို ော့

မပြုလပ်ုနိငုပ်ေါသည။်

တစျ်းကကွ ်ခယလ်ယှ ်ခင််း

တစ ်းကကွမ်ခယလ်ယှမ်ခင််းနည််းလမ််း စခ်ုအတနမြငော့် မမိ၏ိ

အက ိြု်းစီ်းပွ ်းအ ကွ် တစ ်းကကွထ်  ငွ် ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်း

ကို သကတ်ရ ကန်ိငုသ်ညော့် မဟ ုမ်ှနသ်ညော့် ဝယလ်ိအု ်းတရ င််း

လိအု ်းမြစတ်ပေါ်တစရန် မပြုလပ်ုမခင််း မြစပ်ေါသည။် သ မနအ် ်း

မြငော့် တစ ်းနှုန််းမ  ်းကို မဟ ုမ်မှန်  ွ  င ်ွ ခ မပြုလပ်ုမခင််း (သို ော့)

 မခ ်းရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း၏ အတရ င််းအဝယအ်မပြုအမမူ  ်းကို

တမပ င််းလ သကတ်ရ ကမ်ခင််းမြငော့် တစ ်းကကွမ်ခယလ်ယှမ်ခင််းကို

မပြုလပ်ုနိငုပ်ေါသည။်

တစ ်းကကွမ်ခယလ်ယှမ်ခင််း ဥပမ မ  ်းအတနမြငော့် မမနှက်နသ်ညော့်

သ င််းအခ ကအ်လကန်ငှော့် တက လ ဟလမ  ်းကို ထ ုလ် ငော့၍်

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းကို ရယှယ် မ  ်းအတရ င််းအဝယမ်  ်း

မပြုလပ်ုတစမခင််းနငှော့်  စခ် ိန ်ည််း လ ူစဥ်ီ်းထ မှ အတရ င််း

အဝယအ်မှ လ   စ်ပပိြုငန်က ်ငသ်ငွ််း၍ အဟ ုမ်နှသ်ညော့်

အတရ င််းအဝယအ်ခ ကအ်လကမ်  ်းတပေါ်တပေါကလ် ရန်

မပြုလပ်ုမခင််း ို ော့မြစ်ပေါသည။်

တအ ကတ်ြ ်မပပေါ အတရ င််းအဝယအ်မှ လ  မ  ်းကို  ပပိြုင်

နက ်ည််းအတရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုပေါက တစ ်းကကွမ်ခယလ်ယှ်

မခင််းဟု သ မ်ှ န်ိငုပ်ေါသည။်
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Since the YSX follows a call auction system, last

minute order cancellations are closely monitored

by the securities companies and the YSX as they

may be deemed as market manipulation.

A few ways in which investors can avoid

consequences of market manipulation are by

following investment news from only reliable

sources such as securities companies, listed

companies and the YSX.

Insider Trading

Insider Trading is the buying or selling of a publicly

traded security based on material, non-public

information of the company that could substantially

impact an investor’s decision to buy or sell that

security.

Example of insider trading is when a company’s

director acts on the material, non-public

information by buying or selling a stock before the

information is disclosed to the public.

Below are examples of individuals who can be

referred to as insiders:

 Directors of the Listed Company

 Directors of the Parent Company or

Subsidiary of the Listed Company

 Government Officials who have access to

material, non-public information of the Listed

Company

 Major Shareholders who has over 20%

shareholding in the Listed Company

 Family members or relatives of any of the

above individuals

YSX သည် call auction တလလစံနစ်ကို အသံ်ုးမပြုတသ 

တ က ငော့် တန က ်ံ်ုးမိနစ် အတရ င််းအဝယအ်မှ လ  ပယြ် ကမ်ှု

မ  ်းကို တငတွခ ်းသကတ်သခလံကမ်ှ ရ်ကမုပဏမီ  ်းနငှော့် YSX  ို ော့

မှ တစ ်းကကွမ်ခယလ်ယှမ်ှုမ  ်းမမြစ်ပွ ်းတစရန် အန်ီးကပ် တစ ငော့်

 ကညော့ရ်ပေါသည။်

တစ ်းကကွမ်ခယလ်ယှမ်ခင််းမ  ်းကို တရ ှငလ်  နိငုရ်န် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု

 ိငုရ် အ က င််းအရ မ  ်းအ ကွ် သကိ မနှက်နသ်ညော့် အရင််း

အမမစမ်  ်းမြစ်သညော့် တငတွခ ်းသကတ်သခံလကမ် ှရ်ကမုပဏီ

မ  ်း၊ စ ရင််းဝငက်မုပဏမီ  ်းနငှော့် YSX မှ ထ ုမ်ပနခ် ကမ်  ်းကို

တလော့လ နိငုပ်ေါသည။်

အ ငွ််းသ င််း ဖငော့် အတရ င််းအဝယ ်ပျုလပ်ု ခင််း

အ ငွ််းသ င််းမြငော့် အတရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုမခင််း ိသုညမ်ှ 

အမ  ်းမပညသ်သူို ော့  ရ ်းဝငထ် ုမ်ပနထ် ်းမခင််းမရှတိသ 

ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်း နငှော့် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း၏  ံ်ုးမြ ခ် က်

မ  ်းကို သကတ်ရ ကမ်ှုရှတိစနိငုသ်ညော့် ကမုပဏသီ င််းမ  ်းကို

အသံ်ုးမပြု၍ အတရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုမခင််း မြစ်ပေါသည။်

အ ငွ််းသ င််းမြငော့် အတရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုမခင််း ဥပမ အတန

မြငော့် ကမုပဏဒီေါရိုက ် မှ ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်း နငှော့် ရင််းနှ်ီး

မမ ြုပ်နှသံမူ  ်း၏  ံ်ုးမြ ခ် ကမ်  ်းကို သကတ်ရ ကမ်ှုရှတိစ

နိငုသ်ညော့် ကမုပဏသီ င််းမ  ်းကို အမ  ်းမပညသ်မူ  ်းသို ော့

 ရ ်းဝငမ်ထ ုမ်ပနမ်ီ အတရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုမခင််း မြစ်သည။်

တအ ကတ်ြ ်မပပေါပဂု္ိြုလမ်  ်းသည် အ ငွ််းသ င််းသရိှိနိငုသ်ူ

မ  ်းအမြစ်သ မ်ှ န်ိငုပ်ေါသည။်

• စ ရင််းဝငက်မုပဏမီ  ်း၏ ဒေါရိုက ် မ  ်း

• မခိငက်မုပဏီ (သို ော့) လကတ်အ ကခ်ံကမုပဏမီ  ်း၏

ဒေါရိုက ် မ  ်း

• စ ရင််းဝငက်မုပဏမီ  ်း၏ အ ငွ််းသ င််းမ  ်းကို သရိှိနိငု ်

သညော့် အစို်းရဝငထ်မ််းမ  ်း

• စ ရင််းဝငက်မုပဏမီ  ်း ငွ် ၂၀% အထကပိ်ုင ်ိငုသ်ညော့်

အဓိကအစုရယှယ် ရငှမ်  ်း

• အထကတ်ြ ်မပပေါပဂု္ြိုလမ်  ်း၏ မိသ ်းစု (သို ော့) တ မွ ိြု်းမ  ်း



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.

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

11

KBZSC’s Main Services

KBZSC မှ အဓိကဝန်တ  ငမ်ှုမျ ်း

KBZ Stirling Coleman Securities ကမုပဏလီမီိ ကသ်ည်

မမနမ် နိငုင်အံရင််းအနှ်ီးတစ ်းကကွ ်ငွ် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ိငုရ် 

ဝနတ်  ငမ်ှုမ  ်းတပ်းအပ်လ ကရ်ှိသညော့် ထပ်ိ န််းတငတွခ ်းသက်

တသခံလကမ် ှ် ကမုပဏီ မြစ်ပေါသည။်

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd is one

of the leading firms in underwriting, dealing,

broking and investment advisory on the

Yangon Stock Exchange in Myanmar.

ကိယုစ် ်းလယှအ်မြစ် က ်းခံတ  ငရွ်ကမ်ှု

(Brokerage)
ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ိငုရ် ဝနတ်  ငမ်ှု

(Investment Banking)

•  စ်ဦ်းခ င််းရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုအ ကတံပ်းဝနတ်  ငမ်ှု

(One-on-one Investment Advisory)

• စတ  ော့ရယှယ် နငှော့်တင ွိကုစ် ခ ြုပ်အတရ င််းအဝယအ်က ိြု်းတ  င်

(Equity & Fixed Income Broker)

• ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုပည တပ်းဝနတ်  ငမ်ှု

(Leading Capital Market Educator)

• ပူ်း ွ လပ်ုတ  ငရ်ယှယ် ရယမူခင််းဝနတ်  ငမ်ှု

(Mergers & Acquisitions)

• ကနဦ်းရယှယ် တရ င််းခ မခင််းဝနတ်  ငမ်ှု

(Initial Public Offering)

• ဘဏ္ဍ တရ်း ိငုရ် အ ကတံပ်းမခင််းဝနတ်  ငမ်ှု

(Financial Advisory & Consulting)

License No. 001

Under Section 9 of the Securities Exchange

Commission (SEC) Law, penalties of no

more than 10 years of imprisonment can be

imposed for prohibited acts related to

market manipulation and insider trading in

order to provide protection to public

investors

တငတွခ ်းသကတ်သခံလကမ်ှ က်က်ီး ကပ်တရ်းတက မ်ရငှဥ်ပတဒ

အခန််း ၉ အရ အမ  ်းမပညသ်ရူင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းကို

အက အကယွတ်ပ်းနိငုရ်နရ်ညရွ်ယ၍် တစ ်းကကွမ်ခယလ်ယှမ်ခင််း

နငှော့် အ ငွ််းသ င််း မြငော့် အတရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုမခင််း ိငုရ် 

အမပြုအမမူ  ်းကို လပ်ုတ  ငပ်ေါက တထ ငဒ်ဏ် ၁၀

နစှ်ထကမ်နည််းသညော့် မပစ်မှုမ  ်းကို ခ မှ န်ိငုပ်ေါသည။်


