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STOCK
JAN-NOV 

HIGH (MMK)
JAN-NOV

LOW (MMK)
AVERAGE DAILY 

VOLUME
TOTAL TRADING VALUE 

(MMK)

FMI 12,500 8,400 1,884 4,549 mil

MTSH 4,500 2,800 6,943 5,490 mil

MCB 8,600 6,400 153 257 mil

FPB 27,000 20,000 300 1,539 mil

TMH 3,200 2,600 1,211 761 mil

ရန္ကုန္စေတ ာ့အိပ္္ခိန္း (YSX) တြင္ ၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ မွ ုႏိုဝင္  ္အတြင္း အစုရွယ္ယ ေရ င္း၀ယ္မ္ပမ မာဏ စုစုေပါင္းမွ ျမန္မ 
ကခပ္ေငြ ၁၂.၆  ီ္ီယံ္န္္ျ္ျ စ္္ပီး၊ အစုရွယ္ယ အေရအတြက္ ၂.၂ သန္း ေကခ ္ အေရ င္းအ၀ယ္ျ စ္္္ာ့ပါသ။္ Block Trading (ရွယ္ယ 
အေရအတြက္ အေျမ က္အမခ းေရ င္း၀ယ္ျ္င္း) ျ င္ာ့ ဇန္နဝါရီ မွ ုႏိုဝင္  ္အတြင္း အစုရွယ္ယ အေရအတြက္ ၁.၄ သန္းေကခ ္
အေရ င္းအဝယ္ျပ ္ုပ္္္ာ့္ပီး အစုရွယ္ယ ေရ င္းဝယ္မ္ပမ မာဏအေနျ င္ာ့ ကခပ္ ၇.၉  ီ္ီယံ္န္္ျရွိ္္ာ့သ။္ကို ေတြ္ျရသ။္ 

MCB     FPB

စ - ၃ မွ ၅ စ - ၆

Ayala

FMI

ရွယယ္ 
ုႏွစစ္ ရွယယ္ 
ေစခးုႏန္း္

ုႏိုဝင ္ ္ကနု္
ေစခးုႏန္း္

ယ္ုွုႏစအ္တြက္
အျမတ္ေဝစဝုငေ္ငြ

္က္ရွိ ရငး္ုႏွးီျမ ွပု္ႏွမံ္
ျပနရ္္ခက္

FMI 10,000 12,000 - 20.00%

MTSH 2,950 3,850 250 38.98%

MCB* 7,300 8,300 400 19.18%

FPB* 23,000 23,000 2,500 10.87%

TMH** 2,800 2,850 50 3.57%

* MCB ုႏွင္ာ့ FPB သ။္ ၂၀၁၈ ္ုုႏွစ္  ႑ ေရးုႏွစ္ (၆)္ုႏွင္ာ့ ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္ (၁၂)္ စုစုေပါင္း (၁၈)္အတြက္ အျမတ္ေဝစုေပးအပ္္္ာ့သ။္ 
** TMH သ။္ ေငြသ းအျမတ္ေဝစုအျပင္ အပိုဆုအစုရွယ္ယ (bonus share) အျ စ္ ရွယ္ယ အစု (၂၀) ္ွခင္ (၁) စုထပ္မံေပးအပ္္္ာ့သ။္ 



MCB ုႏွစပ္တ္္။္
အေထြေထြအစ။း္အေဝး
၉ န ရီ မွ ၁၂ န ရီ္ြအ္ထိ
Lotte ဟိုတယ္၊ ရန္ကုန ္

DEC 13

Amata ုႏွစပ္တ္္။္
အေထြေထြအစ။း္အေဝး

ေန္ျ္။္ ၁ န ရီ မွ ၃ န ရီအထိ
IBC Hall၊ ျပ။္္မ္း၊ ရန္ကုန ္

MCB အျမတ္ေဝစု အ္ခနိဇ္ယ း

အျမတ္ေဝစု္ စံ း္ြင္ာ့ရရွိရန္ ေန က္ဆံုးဝယ္ယယရမ။္ာ့ေန္ျ ေအ ကတ္ိ ု ္ (၃၁) ရက္

အျမတ္ေဝစု္ံစ း္ြင္ာ့မရွိေသ အစရုယွ္ယ ဝယ္ယယသ။္ာ့ရက္ ုႏိုဝင္  ္ (၁) ရက္

အျမတ္ေဝစု္ ံစ း္ြင္ာ့ရရွိမ။္ာ့ အစုရွယ္ယ အျ စ္အတ။္ျပ မ။္ာ့ရက္ ုႏိုဝင္  ္ (၅) ရက္

အျမတ္ေဝစုထတု္ေပးမ။္ာ့ရက္ ဒီဇင ္ ္ (၉) ရက္

FPB အျမတ္ေဝစု အ္ခနိဇ္ယ း

အျမတ္ေဝစု္ စံ း္ြင္ာ့ရရွိရန္ ေန က္ဆံုးဝယ္ယယရမ။္ာ့ေန္ျ စက္တင ္ ္ (၃၀) ရက္

အျမတ္ေဝစု္ံစ း္ြင္ာ့မရွိေသ အစရုယွ္ယ ဝယ္ယယသ။္ာ့ရက္ ေအ ကတ္ိ ု ္ (၂) ရက္

အျမတ္ေဝစု္ ံစ း္ြင္ာ့ရရွိမ။္ာ့ အစုရွယ္ယ အျ စ္အတ။္ျပ မ။္ာ့ရက္ ေအ ကတ္ိ ု ္ (၄) ရက္

အျမတ္ေဝစထုတု္ေပးမ။္ာ့ရက္ ဒီဇင ္ ္ (၁၆) ရက္
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Wave Money 

FMI ကုမၸမာဏီအုပ္စုသ။္ Digital Money Myanmar Company Limited (Wave Money) တြင္ ပိုင္ဆိုင္သ။္ာ့ ္က္ကခန္ အစုရွယ္ယ 
၁၀% ကို Yoma Strategic Holdings Limited ၏ ္က္ေအ က္္ံကုမၸမာဏီျ စ္သ။္ာ့ Yoma Strategic Investments Lmited သို္ျ
ေရ င္း္ခရန္ ပမာဏ မသေ  တယစ ္ခ ပ္္ခ ပ္ဆုိ္္ာ့ပါသ။္ အဆိုပါစ ္ခ ပအ္ရ Wave Money ၏ တန္ ိုးသင္ာ့ အေရ င္းအဝယ္တန္ ိုးမွ 
အေမရိကန္ေဒဒ္ ၅၉.၉၂ သန္း ရွိေသ ေ က င္ာ့ အစုရွယ္ယ အေရ င္းအဝယ္ တန္ ိုးပမ မာဏမွ အေမရိကန္ေဒဒ္ ၆ သန္း ျ စ္ပါသ။္ 
အေရ င္းအဝယ္အ္ပီးသတ္စ ္ခ ပ္ကို ပမာဏ မစ ္ခ ပ္္ခ ပ္ဆို္ပီး (၁၂) ္အတြင္း စ ္ခ ပ္္ခ ပ္ဆိရုမ။္ျ စ္ပါသ။္ 

FMI ကုမၸမာဏီအုပ္စု၏ ္က္ေအ က္္ံ  မာဏ္္ုပ္ငန္းျ စ္သ။္ာ့ ရိုးမ မာဏ္ ္ီမိတက္သ။္ Wave Money တြင္ ၅% ဆက္္က္ပိုင္ဆိုင္ေန
မ။္ျ စ္ေသ ္္။္း FMI ကုမၸမာဏီအုပ္စုအေနျ င္ာ့ အထက္ပါအရ င္းအဝယ္စ ္ခ ပအ္္ပီးသတ္စ ္ခ ပ္္ခ ပ္ဆို္ပီးပါက Wave Money တြင္
ရွယ္ယ ပိုင္ဆိုင္ျ္င္းရွိေတ ာ့မ။္ မဟုတ္ပါ FMI ကုမၸမာဏီအုပ္စုသ။္ ၄င္း၏ အဓိကမ႑ိ င္ျ စ္ေသ  ႑ ေရးဝန္ေဆ င္မ္္ုပ္ငန္းကို
ရိုးမ မာဏ္မွ တဆင္ာ့ ဆက္္က္အ ရုံစိုက္ေဆ င္ရြက္သြ းမ။္ျ စ္သ။္ 

မွတ္္ခက္  သေ  တယ။ီ္ခက္အရ အထက္ပါစ ္ခ ပ္္ခ ပဆ္ို္ပီး (၁၂) ္အတြင္း အျ္ း အ ြ႕္အစ။္းတစ္္ု္ုမွ Wave Money
အစုရွယ္ယ မခ းကို ္က္ရွိ တန္ ိုးသင္ာ့ထက္ ပိုမိုျမင္ာ့မ းသ။္ာ့ ုႏ္န္းထ းျ င္ာ့ ဝယ္ယယပါက အေရ င္းအဝယ္တန္ ိုးကို အမခ းဆံုး အေမရိကန္
ေဒဒ္ ၁၀ သန္းအထိ ျပန္္။္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ သေ  တယထ းပါသ။္ 

MCB (IFC) 

ျမန္မ ုုိႏင္ငံသ းမခ း မာဏ္ (MCB) သ။္ ္ မ။္ာ့ုႏွစ္အန။္းငယ္အတြင္း  မာဏ္၏ ္ုပ္ငန္းေဆ င္ရြက္မ္မခ းကို အရွိန္အဟနု္ျမွင္ာ့ုႏိုင္ေစရန္
ကမၻ  မာဏ္၏ အ ြ္္ျဝင္ျ စ္ေသ အျပ။္ျပ။္ဆိုင္ရ ေငြေ ကးအ ြ္္ျအစ။္း (IFC) ုႏွင္ာ့ အ ကံေပးအတိုင္ပင္္ံ ဝန္ေဆ င္မ္ုႏွင္ာ့ ပတ္သက္သ။္ာ့
ုႏွစ္ ီးုႏွစ္ က္သေ  တယ ္က္မွတ္ေရးထိုး ကပါသ။္ ုႏွစ္ ီး္ုပ္ငန္းေဆ င္ရြက္္ခက္မွ ၂ ုႏွစ္  က ျမင္ာ့မ။္ျ စ္္ပီး Corporate ၊ SME ုႏွင္ာ့
Retail Banking မခ းတြင္ customer မခ း တန္ ိုးထ းေရြး္ခယ္ေစေရး မဟ ဗခ်ဴဟ အစီအစ ္အ းျပန္္။္မြမ္းမံျ္င္း၊  မာဏ္္ြမ္ခ းုႏွင္ာ့
ကြန္ယက္မခ းအ းတိုး္ခ္႕ျ္င္း၊ ဆံုးရ္ံးုႏိုင္ေျ္အ းစီမံ္န္္ျ္ြု္ႏိုင္မ္ုႏွင္ာ့ အျ္ း္ုပ္ငန္းျမွင္ာ့တင္အေက င္အထ။္ေ  ္မ္မခ းကို ေဆ င္ရြက္သြ းမ။္
ျ စ္သ။္ 

IFC သ။္  ြံ႕္ ိ းဆ္ုႏိုင္ငံေစခးကြက္မခ းရွိ private sector အေပဒ အဓိကထ း ္ုပ္ကိုင္ေဆ င္ရြက္္ခက္ရွိ္ပီး ေစခးကြက္ဆိုင္ရ အေတြ္ျအ ကံ 
မခ းသ။္ာ့ ုႏိုင္ငံတက  ြံ္ျ္ ိ းတိုးတက္ေရးဆိုင္ရ အ ြ္္ျအစ။္းျ စ္စ္၍ အထက္ပါ ုႏွစ္ ီးသေ  တယ္က္မွတ္ေရးထိုးမ္သ။္ MCB  မာဏ္၏
္ုပ္ငန္း ီးတ။္္ခက္မခ းဆီသို္ျ ုႏွစ္အန။္းငယ္အတြင္း ေရ က္ရွိေစုႏိုင္မ။္ ျ စ္သ။္ 

Ref: YSX

Ref: YSX
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(MCB)

MCB ရွယယ္ ေစခးုႏန္း္ုႏငွ္ာ့ အေရ ငး္အဝယအ္ေရအတြက္ (၂၀၁၉ ဇနန္ဝါရီ - ုႏိုဝင ္ )
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၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ္မွ ုႏိုဝင္  ္အထိ MCB ရွယ္ယ ၏ အျမင္ာ့ဆံုးရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္းမွ တစ္စု္ွခင္ ကခပ္ ၈,၆၀၀ အထိရွိ္္ာ့္ပီး အနိမ္ာ့ဆံုး
ရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္းမွ တစ္စု္ွခင္ ကခပ္ ၆,၄၀၀ ရွိ္္ာ့သ။္ ရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္းမခ းသ။္ ုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ တစ္စု္ွခင္ ကခပ္ ၇,၂၀၀ ဝန္းကခင္္န္္ျ
တြင္အေရ င္းအဝယ္ျ စ္ေျမ က္္္ာ့္ပီး ေမ္ေန က္ပိုင္း ရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္းမခ းျမင္ာ့တက္္္ာ့က ္က္ရွိအ္ခိန္တြင္ ရွယ္ယ တစ္စု္ွခင္
ကခပ္ ၈,၃၀၀ ္န္္ျျ င္ာ့ အေရ င္းအဝယ္ျပ ္ုပ္္ခက္ရွိသ။္ 

ကုမၸမာဏအီကခ ိးအျမတု္ႏငွ္ာ့ ္ုပင္နး္ပိငုး္တိးုတကမ္္ အေျ္အေန

ျမန္မ ုုိႏင္ငံသ းမခ း မာဏ္သ။္ ္ပီး္္ာ့သ။္ာ့ုႏွစ္တြင္ စတင္္္ာ့သ။္ာ့ core banking platform ုႏွင္ာ့  မာဏ္္ြတ္ိုး္ခ္႕ ြင္ာ့္ွစ္မ္မခ းေ က င္ာ့ ၂၀၁၈-
၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္ (ေအ က္တို  - စက္တင္  ) တြင္  မာဏ္၏ ေ္ခးေငြပမ မာဏမွ ကခပ္ ၃၁၅.၂  ီ္ီယံ္န္္ျရွိ္္ာ့္ပီး ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရး
ုႏွစ္ထက္ ၃၇% ္န္္ျ တိုးတက္မ္ရွိ္္ာ့သ။္ MCB တြင္ အပ္ေငြပမ မာဏမွ ္။္း ေန က္ဆံုး ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ ္ပီး္္ာ့သ။္ာ့ ႑ေရးုႏွစ္ထက္
၅၃% အထိ ျမင္ာ့တက္္္ာ့ေသ ေ က င္ာ့  မာဏ္၏ ္ုပ္ငန္းပိုင္းတိုးတက္မ္ကိုေတြ႕ျမင္္္ာ့ရသ။္  မာဏ္၏ အဓိကဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ျ စ္သ။္ာ့
အသ းတင္အတိုးဝင္ေငြသ။္ ကခပ္ ၁၃.၇  ီ္ီယံ္န္္ျရွိ္္ာ့္ပီး ္ပီး္္ာ့သ။္ာ့  ႑ေရးုႏွစ္ထက္ တိုးတက္မ္ရွိ္္ာ့ေသ ္္။္း  မာဏ္္ြမ္ခ း တိုး္ခ္႕ ြင္ာ့
္ွစ္ျ္င္းုႏွင္ာ့ core banking စနစ္အတြက္ အသံုးျပ ရေသ ္ုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္မခ းေ က င္ာ့  မာဏ္၏ ္ုပ္ငန္းပိုင္းေဆ င္ရြက္မ္ အသံုးစရိတ္
မခ းျမင္ာ့တက္္္ာ့္ပီး အသ းတင္အျမတ္ဝင္ေငြမခ း ကခဆင္း္္ာ့ပါသ။္ 

၂၀၁၈-၁၉ MCB ဝင္ေငြ္ ြ္တမး္ (ကခပ)္၂၀၁၈-၁၉ ္ကက္ခနရ္ငွး္တမး္အ္ခ ပ္

Net Interest 
Income

70%

Net Fee and 
Commission 

Income
28%

Other Operating 
Income

2%

Net Interest Income Ks 13.7 bil

Net Fee and Commission Income Ks 5.44 bil

Other Operating Income Ks 0.37 bilRef: MCB Audited Financial Statements
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FY 2019 FY 2018

Book Value per share (MMK) 7,194 6,867

Cash Dividend (MMK) 400 230

Dividend Yield 4.82% 2.99%

Dividend Payout Ratio 121.58% 39.65%

Earnings per share (MMK) 329 580

Share Price on LTD 8,300 7,700

Price to Earnings Ratio 25.25 13.27

Price to Book Ratio 1.15 1.12

Current Ratio 1.10 1.15

Return on Assets 0.65% 1.60%

Return on Equity 5.53% 10.18%

MCB ၏ Fundamental မခ းကို ေ္ာ့္  ျ္ငး္

• ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ ကုမၸမာဏီ၏
ရပိုင္ ္ြင္ာ့မခ းမွ ကခပ္ ၃၇၆.၁  ီ္ီယံမွ
ကခပ္ ၅၂၅.၃  ီ္ီယံအထိ ၃၉.၆၄%
ျမင္ာ့တက္္္ာ့သ။္ 

• ကုမၸမာဏီ၏ အသ းတင္ဝင္ေငြမခ းေ္ခ ာ့ကခ
္္ာ့ေသ ေ က င္ာ့ ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္
တြင္ MCB ရွယ္ယ ၏ earnings per
share မွ ကခပ္ ၃၂၉ သို္ျ ၄၃.၂၈%
ေ္ခ ာ့ကခ္္ာ့သ။္ 

• MCB သ။္ ၂၀၁၈ ္ုုႏွစ္  ႑ ေရးုႏွစ္
(၆) ္ုႏွင္ာ့ ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္ (၁၂)
္ စုစုေပါင္း (၁၈) ္အတြက္ ယ္ုုႏွစ္
တြင္ အျမတ္ေဝစု ေပးအပ္္္ာ့သ။္ 

(FPB)

FPB ရွယယ္ ေစခးုႏန္း္ုႏငွ္ာ့ အေရ ငး္အဝယအ္ေရအတြက္ (၂၀၁၉ ဇနန္ဝါရီ - ုႏိုဝင ္ )
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၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ္မွ ုႏိုဝင္  ္အထိ FPB ရွယ္ယ ၏ အျမင္ာ့ဆံုးရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္းမွ တစ္စု္ွခင္ ကခပ္ ၂၇,၀၀၀ အထိရွိ္္ာ့္ပီး အနိမ္ာ့ဆံုး
ရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္းမွ တစ္စု္ွခင္ ကခပ္ ၂၀,၀၀၀ ရွိ္္ာ့သ။္ ေမ္ေန က္ပိုင္းတြင္ ရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္းမခ းျမင္ာ့တက္္္ာ့ေသ ္္။္း စက္တင္  ္
ကုန္တြင္သတ္မွတ္္္ာ့သ။္ာ့ အျမတ္ေဝစု ္ံစ း္ြင္ာ့ရရွိရန္ ေန က္ဆံုးဝယ္ယယရမ။္ာ့ေန္ျအ္ပီးတြင္ ရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္းမခ းျပန္္။္ကခဆင္း္္ာ့က 
္က္ရွိအ္ခိန္တြင္ FPB ရွယ္ယ တစ္စု္ွခင္ ကခပ္ ၂၃,၀၀၀ ဝန္းကခင္္န္္ျတြင္ အေရ င္းအဝယ္ျပ ္ုပ္္ခက္ရွိသ။္ 

MCB ကုမၸမာဏ၏ီ အန ဂတအ္္ းအ္ 

MCB သ။္  မာဏ္္ြက္ြန္ရက္တိုး္ခ္႕မ္အျ စ္  မာဏ္္ြ္သစ္မခ း ြင္ာ့္ွစ္ျ္င္းမခ းကို အေ္းထ းေဆ င္ရြက္္ခက္ရွိ္ပီး ္က္ရွိအ္ခိန္တြင္
 မာဏ္္ြေ္ပါင္း ၄၀ ေကခ ္အ း ျမန္မ ုႏိုင္ငံအုွႏ္ျံ  ြင္ာ့္ွစ္ထ း္ခက္ရွိသ။္  မာဏ္္ြ္ကြန္ရက္ ကခယ္ျပန္္ျ္ သ။္ုႏွင္ာ့အမွခ အမခ းျပ။္သယပိုမို
သိရွိုႏိုင္ေသ ္ုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျ စ္္ ုႏိုင္္ပီး customer မခ း၏ ယံု က။္မ္ တိုးျမင္ာ့္ သ။္ုႏွင္ာ့တကြ  မာဏ္ဝင္ေငြမခ းတိုးျမင္ာ့္ ုႏိုင္မ။္
ျ စ္သ။္ ္က္ရွိ ျမန္မ ုုိႏင္ငံရွိ  မာဏ္္ုပ္ငန္းအဆင္ာ့တိုင္းတြင္ ဒီဂခစ္တယ္သံုးစြမ္္မခ းျပ း္ ျ္င္းုႏွင္ာ့အတယ MCB  မာဏ္သ။္္။္း ဒီဂခစ္
တယ္န။္းပ။ ုႏွင္ာ့ ပတ္သက္သ။္ာ့ ္ုပ္ငန္းပိုင္းတိုး္ခ္႕ေဆ င္ရြက္မ္မခ းကို္။္း ျပ ္ုပ္္ခက္ရွိျ္င္းေ က င္ာ့ ေ္တ္ုႏွင္ာ့အ။ီ customer
မခ းအတြက္ ္ံုျ္ံ စိတ္္ခရေသ ဒီဂခစ္တယ္ဝန္ေဆ င္မ္မခ းကို ေပးအပ္ုႏိုင္မ။္ ျ စ္သ။္ 
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FY 2019 FY 2018

Book Value per share (MMK) 25,286 23,732

Cash Dividend (MMK) 2,500 2,000

Dividend Yield 9.62% 7.41%

Dividend Payout Ratio 99.75% 79.21%

Earnings per share (MMK) 2,506 2,525

Share Price on LTD 26,000 27,000

Price to Earnings Ratio 10.37 10.69

Price to Book Ratio 1.03 1.14

Return on Assets 2.14% 2.49%

Return on Equity 25.06% 25.25%

FPB ၏ Fundamental မခ းကို ေ္ာ့္  ျ္ငး္

FPB ကုမၸမာဏ၏ီ အန ဂတအ္္ းအ္ 

ကုမၸမာဏအီကခ ိးအျမတု္ႏငွ္ာ့ ္ုပင္နး္ပိငုး္တိးုတကမ္္ အေျ္အေန

FPB  မာဏ္၏ ္ုပ္ငန္းတိုးတက္မ္အေနျ င္ာ့ ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္ကုန္ (၂၀၁၉ စက္တင္  ္) တြင္ အပ္ေငြစ ရင္းမွ ကခပ္ ၂၀၅.၅
 ီ္ီယံ္န္္ျရွိ္္ာ့္ပီး ၂၀၁၇-၁၈  ႑ ေရးုႏွစ္ကုန္ (၂၀၁၈ မတ္္) အပ္ေငြစ ရင္းထက္ ၁၁% ္န္္ျ တိုးတက္မ္ရွိ္္ာ့သ။္  မာဏ္၏ ေ္ခးေငြုႏွင္ာ့
စ ရင္းပိုထုတ္ေ္ခးေငြမွ ္။္း ကခပ္ ၁၇၅.၆  ီ္ီယံမွ ကခပ္ ၁၇၉.၄  ီ္ီယံအထိ တိုးတက္္္ာ့သ။္ ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ FPB
 မာဏ္၏ ဝင္ေငြမွ ကခပ္ ၂၆.၂  ီ္ီယံ္န္္ျရွိ္္ာ့္ပီး ၂၀၁၇-၁၈  ႑ ေရးုႏွစ္ထက္ ၇.၈% အထိတိုးတက္္္ာ့ပါသ။္ ဝင္ေငြမခ းတိုးတက္္ 
သက္ာ့သို္ျ အတိုး စရိတ္အပါအဝင္ အျ္ းအသံုးစရိတ္မခ းျ စ္သ။္ာ့ ပင္မ မာဏ္္ုပ္ငန္းစနစ္သစ္ (Core Banking System) စသ။္ာ့
စရိတ္မခ းျမင္ာ့တက္္္ာ့ေသ ေ က င္ာ့ ကုမၸမာဏီ၏ အသ းတက္အျမတ္ေငြမွ ၂၀၁၇-၁၈  ႑ ေရးုႏွစ္ထက္ ၀.၇၂% ေ္ခ ာ့ကခ္္ာ့္ပီး ကခပ္ ၇.၈
 ီ္ီယံ္န္္ျ ရရွိ္္ာ့ပါသ။္ 

Ref: FPB Annual Report (2019)

၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္အတြင္း  ႑ ေရးုႏွစ္ ရက္စြအ္ေျပ င္းအ္္ေ က င္ာ့
၂၀၁၇-၁၈  ႑ ေရးုႏွစ္ကို ၂၀၁၇ ္ုုႏွစ္ ဧ္ပီ္မွ ၂၀၁၈ ္ုုႏွစ္
မတ္္ အထိသတ္မွတ္္ပီး ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္ကို ၂၀၁၈
္ုုႏွစ္ ေအ က္တို  ္မွ ၂၀၁၉ ္ုုႏွစ္ စက္တင္  ္အထိ
သတ္မွတ္ပါသ။္ 

၂၀၁၈-၁၉ FPB ဝင္ေငြ္ ြ္တမး္ (ကခပ)္

Net Interest 
Income

76%

Net Fees & 
Commission 

Income
19%

Exchange Gain
5%

Net Interest Income Ks 8.30 bil

Net Fee and Commission Income Ks 2.14 bil

Exchange Gain Ks 0.54 bil

FPB သ။္ ေ္တ္ုႏွင္ာ့အ။ီ  မာဏ္္ုပ္ငန္းကို ကမၻ ာ့အဆင္ာ့မီန။္းပ။ ကိုအသံုးျပ ္ပီး အင္တ နက္ုႏွင္ာ့ ္ခိတ္ဆက္စ္၍ core banking စနစ္ကို
ဆက္္က္ေဆ င္ရြက္အေက င္အထ။္ေ  ္သြ းမ။္ျ စ္ေသ ေ က င္ာ့ customer မခ းအတြက္ ပိုမိုထိေရ က္သ။္ာ့ ဝန္ေဆ င္မ္မခ းကို
ေပးအပ္သြ းုႏိုင္မ။္ ျ စ္သ။္ ထို္ျအျပင္ ကုမၸမာဏီဒါရိုက္တ အ ြ္္ျမွ္ခမွတ္ထ းသ။္ာ့မယအတိုင္း ျမန္မ ုုိႏင္ငံအုႏွံ္ျ စီးပြ းေရးအ္ခက္အျ္ ကခ
ေသ ္မိ ႕မခ းတြင္  မာဏ္္ြအ္သစ္မခ းဆက္္က္တိုး္ခ္႕ ြင္ာ့္ွစ္သြ းမ။္ျ စ္ေသ ေ က င္ာ့ အန ဂတ္္ုပ္ငန္းတိုးတက္မ္ကို အေထ က္
အကယျပ ုုိႏင္မ။္ ျ စ္သ။္ FPB သ။္  မာဏ္္ုပ္ငန္းမခ း ဆက္္က္ေအ င္ျမင္ေရးအတြက္အေရးပါသ။္ာ့ ဝန္ထမ္းမခ း္ုပ္ငန္း
ကၽြမ္းကခင္မ္ုႏွင္ာ့ ဝန္ေဆ င္မ္အရ။္အေသြးျမွင္ာ့တင္ေရးအစီအစ ္မခ းေဆ င္ရြက္သြ းမ။္ ျ စ္သ။္ 

• ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္တြင္ ကုမၸမာဏီ၏
ရပိုင္ ္ြင္ာ့မခ းမွ ကခပ္ ၅၈.၇  ီ္ီယံမွ
ကခပ္ ၆၂.၅  ီ္ီယံအထိ ၆.၅၅%
ျမင္ာ့တက္္္ာ့သ။္ 

• ကုမၸမာဏီ၏ အသ းတင္ဝင္ေငြမခ းေ္ခ ာ့ကခ
္္ာ့ေသ ေ က င္ာ့ ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္
တြင္ FPB ရွယ္ယ ၏ earnings per
share မွ ကခပ္ ၂,၅၀၆ သို္ျ ၇.၅၂%
ေ္ခ ာ့ကခ္္ာ့သ။္ 

• FPB သ။္ ၂၀၁၈ ္ုုႏွစ္  ႑ ေရးုႏွစ္
(၆) ္ုႏွင္ာ့ ၂၀၁၈-၁၉  ႑ ေရးုႏွစ္ (၁၂)
္ စုစုေပါင္း (၁၈) ္အတြက္ ယ္ုုႏွစ္
တြင္ အျမတ္ေဝစု ေပးအပ္္္ာ့သ။္ 
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FMI Ayala

FMI ကုမၸမာဏီအုပ္စုသ။္  ိ္စ္ပိုင္ုႏုိင္ငံအေျ္စိုက္ Ayala Corporation ုႏွင္ာ့ ေျပ င္း္္ုႏိုင္ေသ ေ္ခးေငြစ ္ခ ပ္္ခ ပ္ဆို္္ာ့္ပီးေန က္
ရန္ကုန္စေတ ာ့အိပ္္ခိန္းတြင္ ုႏိုင္ငံျ္ းရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ျပ ္ုပ္ေသ ပထမဆံုးစ ရင္းဝင္ကုမၸမာဏီတစ္္ု ျ စ္္ ္္ာ့သ။္ အဆိုပါ သေ  တယ
စ ္ခ ပအ္ရ Ayala သ။္ FMI ကုမၸမာဏီအုပ္စုတြင္ အေမရိကန္ ေဒဒ္ ၈၂.၅ သန္းေငြပမ မာဏ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသြ းမ။္ျ စ္္ပီး FMI
ကုမၸမာဏီအုပ္စု၏ ၂၀% ုႏွင္ာ့ ။ီမွခေသ သ မန္အစုရွယ္ယ မခ းအျ စ္ ေျပ င္း္္သြ းမ။္ ျ စ္သ။္ FMI ရွယ္ယ ထုတ္ေဝမ။္ာ့ေစခးုႏ္န္းမွ 
တစ္စု္ွခင္ ကခပ္ ၁၅,၀၀၀ ျ စ္ေသ ေ က င္ာ့ သေ  တယစ ္ခ ပ္္ ခ ပ္ဆို္္ာ့သ။္ာ့ေန္ျျ စ္သ။္ာ့ ုႏိုဝင္  ္ ၁၃ ရက္ေန္ျ၏ ပခမ္းမွခ အေရ င္းအဝယ္
ေစခးုႏ္န္းထက္ ၃၆.၅% ျမင္ာ့မ း္ပီး Ayala ၏ FMI ုႏွင္ာ့ ျမန္မ ုႏိုင္ငံ အန ဂတ္အ္ းအ္ အေပဒ အေက င္းျမင္မ္ကို ေ  ္ျပ္ခက္ရွိသ။္ 

ျပ။္တြင္းရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသယမခ းအတြက္ FMI ရွယ္ယ ထုတ္ေဝမ။္ာ့ေစခးုႏ္န္းမွ တစ္စု္ွခင္ ကခပ္ ၁၅,၀၀၀ ျ စ္ေသ ေ က င္ာ့ ္ပီး္္ာ့သ။္ာ့ (၂)
ုႏွစ္အတြင္းျ စ္ေပဒ္္ာ့ေသ ရွယ္ယ ေစခးုႏန္္းမခ းျ င္ာ့ုႏိ္င္းယွ ္ပါက အတက္ က္အ္ြင္ာ့အ္မ္းရွိုႏိုင္သ။္ကို ေတြ္ျျမင္ရပါသ။္ သေ  တယ
စ ္ခ ပ္တြင္ ပါဝင္သ။္ာ့အ္ခကအ္္က္မခ းအရ Ayala သ။္ FMI ကုမၸမာဏီ၏ ္က္ရွိတန္ ိုးကို အေမရိကန္ေဒဒ္ ၄၁၂.၅ သန္း္န္္ျ
သတ္မွတ္ထ းသ။္ဟု ယယဆရ္ပီး ္က္ရွိေအးစက္ေုႏွးေကြးေနသ။ာ့္ ျမန္မ ုုိႏင္ငံအိမ္ျ္ံေျမေစခးကြက္၏ အကခိ းဆက္မခ းကို္။္း
ထ။္ာ့သြင္းတြက္္ခက္္ပီး ျ စ္ပါ္ိမ္ာ့မ။္ FMI မွ အဆိုျပ ထ းေသ ္က္ေအ က္္ံ ကုမၸမာဏီျ စ္သ။္ာ့ ရုိးမ မာဏ္ုႏွင္ာ့ Yangon Land တို္ျ၏
ရွယ္ယ အ္္အထပ္ျပ ္ုပ္မ။္ာ့ ေဆ င္ရြက္္ခက္ုႏွင္ာ့ ေျပ င္း္္ုႏိုင္ေသ ေ္ခးေငြစ ္ခ ပအ္ရ ရွယ္ယ ေျပ င္း္္မ။္ာ့ ေဆ င္ရြက္္ခက္မခ း
အ္ပီးတြင္ ေစခးကြက္အတြင္း ထုတ္ေဝထ းေသ FMI ရွယ္ယ ၏ စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွ ၄၁ သန္း္န္္ျ ရွိသြ းမ။္ ျ စ္သ။္ 
ေစခးကြက္အတြင္းထုတ္ေဝထ းေသ ရွယ္ယ အေရအတြက္ ပိုမိုမခ းျပ းသြ းမ။္ျ စ္ေသ ေ က င္ာ့ FMI ရွယ္ယ ၏ အ းေပခ ာ့မ္ (share
dilution) ျ စ္ေပဒုႏိုင္ေသ ္္။း္ ္က္ရွိ Ayala ုႏွင္ာ့ သေ  တယစ ္ခ ပအ္ရ FMI ရွယ္ယ တန္ ိုးမွ တစ္စု္ွခင္ ကခပ္ ၁၅,၀၀၀
ဝန္းကခင္္န္္ျတန္ ိုး ရွိေနေသးသ။္ကို ေတြ္ျရပါသ။္ 

FMI ၏ ေျပ င္း္္ုႏိုင္ေသ ေ္ခးေငြစ ္ခ ပ္သ။္ က ္တိုအတြင္း ကုမၸမာဏီအုပ္စု၏ စ ရင္းရွင္းတမ္းကို အကခိ းသက္ေရ က္မ္ရွိမ။္
ျ စ္သ။္ ေျပ င္း္္ုႏိုင္ေသ ေ္ခးေငြမခ းကို ရင္းုႏွီးေငြဟု သတ္မွတ္မ။္ ျ စ္ေသ ေ က င္ာ့ ကုမၸမာဏီ၏ ေ ကြး္မီုႏွင္ာ့မတ။္ေငြအ္ခိ း (net
gearing ratio) မွ ေ္ခ ာ့ကခသြ းမ။္ ျ စ္သ။္ FMI သ။္ အဆိုပါ ေျပ င္း္္ုႏိုင္ေသ ေ္ခးေငြစ ္ခ ပ္မွ ရရွိသ။္ာ့ ေ္ခးေငြမခ းုႏွင္ာ့ Ayala ၏
ကခယ္ျပန္္ျေသ ္ုပ္ငန္းပိုင္းအေတြ္ျအ ကံ မခ းကို FMI ၏ ္က္ရွိုႏွင္ာ့ အန ဂတ္တြင္ ေဆ င္ရြက္မ။္ာ့ အဓိက္ုပ္ငန္းမခ းတြင္ အကခိ းရွိစြ 
အသံုး္ခသြ းမ။္ျ စ္သ။္ FMI ုႏွင္ာ့ Ayala  က းအကခိ းတယ္ုပ္ငန္းမခ းစြ ရွိေသ ေ က င္ာ့ FMI ၏ က ္ရွ။္ ္ုပ္ငန္းပိုင္းုႏွင္ာ့  ႑ ေရး
ပိုင္းစြမ္းေဆ င္ရ။္မခ းကို မခ းစြ အေထ က္အကယျပ မ။္ျ စ္သ။္ 

္က္ရွိ FMI ရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္းမခ းမွ အမခ းအ းျ င္ာ့ တ။္္ငမိ္္ခက္ရွိ္ပီး ္ပီး္္ာ့ေသ ္ပိုင္း မခ းတြင္ ရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္းမွ တစ္စု္ွခင္ ကခပ္
၁၁,၅၀၀ တြင္ ပံုမွန္ဝယ္္ိုအ းရွိေနေသ ေ က င္ာ့ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသယမခ းအတြက္ အထက္ပါ ေျပ င္း္ု္ႏိုင္ေသ ေ္ခးေငြစ ္ခ ပ္သ။္
ရွယ္ယ ေစခးုႏ္န္း အတက္ က္အ္ြင္ာ့အ္မ္းမခ းျပ းုႏိုင္္ပီး အကခ က္ဆံုးရ္ံး ုႏိုင္ေ္ခန။္းပါးုႏိုင္သ။္ကို ေတြ္ျရပါသ။္ 
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FMI ရွယယ္ ေစခးုႏန္း္ုႏငွ္ာ့ အေရ ငး္အဝယအ္ေရအတြက္ (၂၀၁၉ ဇနန္ဝါရီ - ုႏိုဝင ္ )

၂၀၁၉ ္ုုႏွစအ္တြငး္ FMI ရွယ္ယ ၏ အျမင္ာ့ဆံုးေရ ကရ္ွိ္ ္ာ့သ။္ာ့ေစခးုႏန္း္မ ွ ကခပ္ ၁၂,၅၀၀ ျ စ္္ပးီ အနိမ္ာ့ဆံုးေစခးုႏန္း္မ ွ ကခပ္ ၈,၄၀၀ ျ စသ္။ ္
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Holding Period Return

ရင္းုႏွွီးျမွု ပ္ုႏွံသယမခ းအေနျ င္ာ့ မွန္ကန္သ။္ာ့ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ဆံုးျ တ္္ခက္မခ းျပ ္ုပ္ုႏိုင္ရန္ ္က္ရွိပိုင္ဆိုင္ထ းသ။္ာ့ ရင္းုႏွီးျမွု ပ္ုႏွံမ္မခ းကို အ္ခိန္
ုႏွင္ာ့အမွခ စနစ္တကခစီမံ္န္္ျ္ြ္သင္ာ့ပါသ။္ မိမိအတြက္ သင္ာ့ေ္ခ ္သ။္ာ့ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ဟုတ္မဟုတ္ကို သိရွိန း္။္ရန္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံ
ထ းသ။္ာ့ ပိုင္ဆိုင္မ္ျပန္ရ္ခက္ကို သိရွိန း္။္ရန္ ္ိုအပ္ပါသ။္ အ္ခိန္က ္တစ္္ုအတြင္း ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံထ းသ။္ာ့ ပိုင္ဆိုင္မ္၏
ျပန္ရ္ခက္ကို သိရွိုႏိုင္ရန္ Holding Period Return ကိုတြက္္ခက္အသံုးျပ ုႏိုင္ပါသ။္ 

(က ္ကုန္ဆံုး္ခိန္တန္ ိုး - ဝယ္ယယ္ခိန္တန္ ိုး) + ပိုင္ဆိုင္မ္ဝင္ေငြ

ဝယ္ယယ္ခိန္တန္ ိုး

Holding Period 
Return 

=

• က ္ကုန္ဆံုး္ခိန္တန္ ိုး = ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ကို ျပန္္။္ေရ င္း္ခသ။္ာ့တန္ ိုး

• ဝယ္ယယ္ခိန္တန္ ိုး = ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္အတြက္ ဝယ္ယယသ။္ာ့ ကုန္ကခစရိတ္

• ပိုင္ဆိုင္မ္ဝင္ေငြ = ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ကိုပိုင္ဆိုင္သ။္ာ့ အ္ခိန္တြင္ရရွိသ။္ာ့ ဝင္ေငြ ( ပမ - အျမတ္ေငြစုဝင္ေငြ၊ အိမ္ျ္ံေျမငွ းရမ္း္)

MTSH ုႏွင္ာ့ FPB ရွယ္ယ မခ းကို ုႏွစ္အစတြင္ ကခပ္ ၂,၉၅၀ ုႏွင္ာ့ ကခပ္ ၂၃,၀၀၀ အသီးသးီဝယယ္ယ္ ္ာ့ပါက ္က္ရွိ ပိုင္ဆိငုမ္ျ္ပနရ္္ခကမ္။မ္ခွရွမိ္?္  

MTSH’s Holding Period Return

=
3,850 − 2,950 + 250

2,950
= 38.98%

FPB’s Holding Period Return

=
23,000 − 23,000 + 2,500

23,000
= 10.87%

vs

• ယေန္ျရွယ္ယ ၏ ေစခးကြက္တန္ ိုး = ကခပ္ ၃,၈၅၀

• ုႏွစ္အစ ဝယ္ယယ္ခိန္တန္ ိုး = ကခပ္ ၂,၉၅၀

• အျမတ္ေဝစုဝင္ေငြ = ကခပ္ ၂၅၀

• ယေန္ျရွယ္ယ ၏ ေစခးကြက္တန္ ိုး = ကခပ္ ၂၃,၀၀၀

• ုႏွစ္အစ ဝယ္ယယ္ခိန္တန္ ိုး = ကခပ္ ၂၃,၀၀၀

• အျမတ္ေဝစုဝင္ေငြ = ကခပ္ ၂,၅၀၀

Holding Period Return ကို သိရွိန း္။္ထ းျ္င္းျ င္ာ့ မိမိ၏ ္ြျ္္မ္းစိတ္ျ  ထ းသ။္ာ့ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္မခ း (diversified investments) ၏
ျပန္ရ္ခက္မခ းကို္။္း စနစ္္တကခသိရွိုႏိုင္မ။္ ျ စ္ပါသ။္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ ျပန္ရ္ခက္မခ းကိုသိရွိျ္င္းျ င္ာ့ မိမိပိုင္ဆိုင္မ္မခ း၏ စြမ္းေဆ င္ရ။္
ကိုသိရွိ္ပီး ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္မခ းကို အ္ခိန္ုႏွင္ာ့ အမွချပန္္။္္ခိန္ဆုႏိုင္မ။္ ျ စ္သ။္ 

သင္ာ့၏ ္က္ရွိရငး္ုႏွးီျမ ွပု္ႏွမံ္ ျပန္ရ္ခကမ္ခ းကို သိရွိပါသ္ း?

က ္ရွ။္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသ။္ာ့ န။္း္မ္းမခ းထ္မွ Dividend Stock မခ းတြင္ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံျ္င္းသ။္ ကိုယ္ပိုင္ ႑ ေရး္ြတ္္ပ္္ြင္ာ့
(financial freedom) အတြက္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသ။္ာ့န။္း္မ္းေက င္းတစ္ရပ္ျ စ္ပါသ။္ Dividend Stock ဆိုသ။္မွ ရွယ္္ယ ရွင္မခ းကို
ုႏွစ္စ ္အျမတ္ေဝစု ပံုမွန္္ြေ္ဝေပးသ။္ာ့ ရွယ္ယ မခ းကို ဆို္ိုပါသ။္ အဆိုပါရွယ္ယ အမခိ းအစ းတြင္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံျ္င္းျ င္ာ့ ုႏွစ္စ ္ကုမၸမာဏီ
မွေပးအပ္သ။္ာ့ အျမတ္ေဝစုမခ းမွ ပံုေသဝင္ေငြ (Passive Income) ကို ရရွိုႏိုင္သက္ာ့သို္ျ ေစခးကြက္ေအးစက္သ။္ာ့အ္ခိန္က ္ မခ းတြင္
မိမိ၏ ရင္းုႏွီးေငြမခ းတိုးပြ းုႏိုင္ေအ င္ ျပ ္ုပ္ုႏိုင္ပါသ။္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသယ မခ းအေနျ င္ာ့ ုႏွစ္စ ္ စေတ ာ့ရွယ္ယ မွ မိမိရ။္မွန္းထ းသ။္ာ့
ပံုေသဝင္ေငြ (အျမတ္ေဝစုဝင္ေငြ) ရရွိရန္ မ။္မွခရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံရမ။္ကို သိရွိုႏိုင္ရန္ မိမိ၏ ပုိင္ဆိုင္မ္စ ရင္းတန္ ိုး (Portfolio Value) ကို
သိရွိန း္။္ရန္ ္ိုအပ္ပါသ။္ 

ုႏွစ္စ ္ ရ။္မန္ွးထ းသ။္ာ့ ပံုေသအျမတ္ေဝစုဝင္ေငြ

ုွႏစ္စ ္ ရွယ္ယ အျမတ္ေဝစုအ္ခိ း

မိမိ၏
ပိုင္ဆိုင္မ္စ ရင္း

=

• ုႏွစ္စ ္ ရွယ္ယ အျမတ္ေဝစုအ္ခိ း = ကုမၸမာဏီမွ ုႏွစ္စ ္ေပးအပ္သ။္ာ့ အျမတ္ေဝစုတန္ ိုး / ရွယ္ယ ေစခးကြက္ေပါက္ေစခး

• ္က္ရွိ ရန္ကုန္စေတ ာ့အိပ္္ခိန္းတြင္ MTSH ုႏွင္ာ့ FPB ရွယ္ယ မခ းသ။္ Dividend Stock မခ းအျ စ္ သတ္မွတ္ုႏိုင္ပါသ။္ 
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တ ၀န္မွ ကင္း္ြတေ္ က င္းအသေိပးျ္င္း (Disclaimer)

The Market Watch Newsletter အ း KBZSC မွ အမခ းျပ။္သယသို္ျ အသိပ။ ေပးရန္ ရ။္ရြယ္စ္၍ အမခ းျပ။္သယတုိ္ျ အ္ြယ္တကယရရိွုုိႏင္ေသ အ္ခက္အ္က္မခ းုွႏင္ာ့ အျ္ းမွန္ကန္ေသ သတင္း
အရင္းအျမစ္မခ းအ းမီွျငမ္းစ္၍ ထုတ္ေ၀ျ္င္းျ စ္ပါသ။္ ဤသတင္း္  တြင္ေ  ္ျပထ းေသ အ္ခက္အ္က္မခ းသ။္ ရင္းုီွႏးျမွ ပ္ုံွႏမ္ုွႏင္ာ့ သက္ဆိုင္သ။္ာ့အ္ခိ ႕ေသ သတင္းအ္ခက္အ္က္/ အေ က င္း
အရ မခ းကိုသ ေ  ္ျပထ းသျ င္ာ့ မိမိရင္းုီွႏးျမွ ပ္ုႏွံမ္ျပ ္ုပ္မ။္ဆိုပါက အေရးပါေသ အျ္ းအ္ခက္အ္က္မခ းကို္။္း ထ။ာ့္သြင္းစ ္းစ းသံုးသပ္ရန္ ္ိုအပ္မ။္ျ စ္ပါသ။္ ရင္းုီွႏးျမွ ပ္ုံွႏမ္တိုင္းတြင္
ဆံုးရ္ံးုုိႏင္ေျ္မခ းရွိသျ င္ာ့ စေတ ာ့ရွယ္ယ ေစခးကြက္တြင္ရင္းုီွႏးျမွ ပ္ုံွႏမ။္ဆိုပါကမိမိ၏ risk profile ုွႏင္ာ့ investment objective မခ းေပဒမယတ။စ္္၍ စ ္းစ းသံုးသပ္ရန္္ိုအပ္ ပါသ။္ ဤသတင္း္  တြင္
ပါ၀င္ေသ သတင္းအ္ခက္မခ းကိုအသံုးျပ စ္၍ ျ စ္ေပဒ္ ေသ မ။္သ။္ာ့ရ္ဒ္အေပဒမဆို KBZSC မွ တ ၀န္မရိွပါ ဤ သတင္း္  တြင္ ပါ၀င္ေသ သတင္းအ္ခက္ အ္က္ အ း္ံုးကိုျ စ္ေစ၊
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျ စ္ေစ သြယ္၀ုိက္စ္၍ေသ ္္။္းေက င္း၊ တိုက္ရုိက္ေသ ္္။္းေက င္း KBZSC ၏ ြ္င္ာ့ျပ ္ခက္မရိွ ္ ျပန္္။္ထုတ္ေ၀ျ္င္း၊ ျ န္္ျျ ်ဴးေရ င္း္ချ္င္းကို ္ံုး၀ ြ္င္ာ့မျပ ပါ 

8KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

ကိုယ္စ း္ွယအ္ျ စ္  က း္ံေဆ င္ရြက္မ္

(Brokerage)
ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ဆိုင္ရ ဝန္ေဆ င္မ္

(Investment Banking)

• တစ္ ီး္ခင္း ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ အ ကံေပးဝန္ေဆ င္မ္
(One-on-one Investment Advisory)

• စေတ ာ့ရွယ္ယ ုႏွင္ာ့ ေငြတိုက္စ ္ခ ပ္အေရ င္းအဝယ္ အကခိ းေဆ င္
(Equity & Fixed Income Broker)

• ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ ပ။ ေပးဝန္ေဆ င္မ္
(Leading Capital Market Educator)

• ပယးတြ္္ ုပ္ေဆ င္ရွယ္ယ ရယယျ္င္း ဝန္ေဆ င္မ္
(Mergers & Acquisitions)

• ကန ီးရွယ္ယ ေရ င္း္ချ္င္း ဝန္ေဆ င္မ္
(Initial Public Offering)

•  ႑ ေရးဆိုင္ရ အ ကံေပးျ္င္း ဝန္ေဆ င္မ္
(Financial Advisory & Consulting)

KBZ Stirling Coleman Securities ကုမၸမီာဏ္မီတိကသ္။္ ကေမၻ ဇအပုစ္ုွုႏင္ာ့ စင္က ပယုုိႏငင္ရံွိ အရငး္အုီွႏးေစခးကြကတ္ြင္ ၁၄ ုႏွစ္အထက္
အေတြ္ျအ က ံရွသိ။္ာ့ Stirling Coleman Holding တို္ျ ုႏွစ ္းီအကခ ိးတယ ပယးေပါငး္တ။ေ္ထ ငထ္ းေသ ကမုၸမီာဏ ျ စပ္ါသ။ ္
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ေန က္ (၅) ုႏွစ္တြင္ စေတ ာ့ရယွယ္ မွ ုႏွစ္စ ္ ကခပ္ (၅) သိနး္ ပံုေသအျမတေ္ဝစဝုငေ္ငြရရွရိန္ ယ္ု္စ မ္။မ္ခွရငး္ုႏွးီျမ ွပု္ႏွမံ္?္ 

Stock’s Portfolio

=
𝐾𝑠 500,000

8.0%
= 𝐾𝑠 6,250,000

္စ ္ စေတ ာ့ရွယ္ယ တြင္
ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုံွႏရမ။္ာ့ ေငြပမ မာဏ =

Ks 6,250,000

60
= Ks 104,167

• ုႏွစ္စ ္ ရ။္မွန္းထ းသ။္ာ့ ပံုေသအျမတ္ေဝစုဝင္ေငြ = ကခပ္ ၅၀၀,၀၀၀

• ုႏွစ္စ ္ ရွယ္ယ အျမတ္ေဝစုအ္ခိ း = ၈.၀%

ေန က္ (၅) ုႏွစ္တြင္ ုႏွစ္စ ္အျမတ္ေဝစုအ္ခိ း ၈.၀% ေပးအပ္သ။္ာ့ စေတ ာ့ရွယ္ယ မွ ကခပ္ (၅) သိန္း တုႏွစ္တ ပံုေသအျမတ္ေဝစုဝင္ေငြ
ရရွိရန္ မိမိ၏ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ တန္ ိုး (Portfolio Worth) သ။္ ကခပ္ ၆၂ သိန္း ၅ ေသ င္း ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံရမ။္ ျ စ္သ။္ အဆိုပါ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္
တန္ ိုးကို (၅) ုႏွစ္အတြင္းေရ က္ရွိရန္ ယေန္ျမွစစ္၍ ္စ ္ ကခပ္ ၁ သိန္း္န္္ျ ပံုမွန္ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံသြ းရမ။္ ျ စ္သ။္ 

မိမိ၏ စေတ ာ့ရွယ္ယ တြင္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္ တန္ ိုး (Portfolio Worth) ုႏွင္ာ့ ္စ ္ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံရမ။္ာ့ ေငြပမ မာဏမခ းကို သိရွိုႏိုင္ရန္ ေအ က္ပါ
ေမး္ြန္းမခ းကို သိရွိထ းရမ။္ ျ စ္ပါသ။္ 

• စေတ ာ့ရွယ္ယ ရင္းုႏွီးျမွ ပ္ုႏွံမ္မွ ုႏွစ္စ ္ပံုေသဝင္ေငြ မ။္မွခရရွိ္ိုပါသ္္?

• ရ။္မွန္းထ းသ။္ာ့ ုႏွစ္စ ္ပံုေသဝင္ေငြကုိ အန ဂတ္ မ။္သ။္ာ့အ္ခိန္အ္ါတြင္ ရရွိ္ိုပါသ္္?

http://www.kbzsc.com/
mailto:trading@kbzsc.com

