
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း(YSX)သည္ ၂၀၁၈ ခႏွုစ္အတြင္း TMH Telecom ကုမၸဏီစာရင္းဝင္လာခဲ့ဲျခင္းႏွင့္အတူ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္
စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ (၅) ခုျဖင့္ ပုံမွန္လည္ပတ္လ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေန႔စဥ္ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္မႈစာရင္းအရ MTSH ရွယ္ယာသည္
YSX တြင္အေရာင္းအဝယ္အသြက္လက္ဆုံးျဖစ္ခ့ဲၿပီး ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ်အစုရွယ္ယာ ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔အေရာင္းအဝယ္ရိွခဲ့ပါသည္။ YSX ၏
ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းစာရင္းမ်ားအရ FPB ရွယ္ယာမွာ ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းႏွင့္
အႏွိမ့္ဆုံး ေစ်းႏႈန္း ျခားနားခ်က္မွာ ၇,၅၀၀ က်ပ္ အထိရွိခ့ဲသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေန႔စဥ္ေစ်းကြက္္တြင္ ရွယ္ယာပုံမွန္ေရာင္းဝယ္မႈပမာဏစုစုေပါင္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၁.၅ ဘိီလီယံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး၊
အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၂.၃ သန္းေက်ာ္ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ Block Trading အေနျဖင့္ ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္မႈပမာဏ
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂.၅ ဘီလီယံခန္႔ျဖစ္ၿပီး၊ အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၆ သိန္း ၈ ေသာင္းခြခဲန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ Block Trading
စနစ္ျဖင့္ MTSH ႏွင့္ FMI ရွယ္ယာမ်ားကုိ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။
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STOCK 1-YR HIGH 
(MMK)

1-YR LOW 
(MMK)

AVERAGE DAILY 
VOLUME

TOTAL OUTSTANDING 
SHARES

FMI 12,500 10,000 1,521 27,112,747

MTSH 3,350 2,700 7,189 38,929,150

MCB 8,200 6,300 129 10,400,986

FPB 27,500 20,000 235 2,472,053

TMH 3,400 2,600 896 12,212,906

စာ- ၃ မွ ၈ စာ- ၉, ၁၀

KBZSC 

Ref: Yangon Stock Exchange



Listed Companies’ News Update

YSX News Update

2KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

Online Trading 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္
(SECM) ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ Mobile/Internet Trading ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အမ်ားဆုံးပမာဏ က်ပ္
သိန္း (၁၀၀) ကန္႔သတ္ခ်က္အား က်ပ္ သိန္း (၂၀၀) အထိ ေျပာင္းလသဲတ္မွတ္ေပးခ့ဲပါသည္။

FPB

FPB သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏မူဝါဒအရ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SME) ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဆုံးရႈံးမႈကုိ
အေျခခံသည့္ သက္သာေသာ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ (၈.၅% -
၁၃.၀%) ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ ေခ်းေငြ
မ်ားထုတ္ေခ်း ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ FPB သည္ SME မ်ားကို
ေငြထုတ္ေခ်းေပးရန္ က်ပ္ေငြ ၅ ဘီလီယံကုိ ႏွစ္ဆင့္ေခ်း
ေငြစီမံခ်က္မွရရိွရန္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္
JICA ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ပူးေပါင္း၍ FPB အပါအဝင္
ျပည္တြင္းရိွ ဘဏ္ (၇) ဘဏ္ကုိ SME မ်ားအား ႏွစ္လတ္
ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းခြင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားပါသည္။

MCB Fortress Data Services (FDS)

MCB သည္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ Digital Banking ဝန္ေဆာင္မႈအား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွကာ ၂၀၁၈ ႏုိဝင္ဘာလ (၂၁)
ရက္ေန႔တြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တီထြင္ပ့ံပုိးေပးသည့္ နည္းပညာကုမၸဏီ Fortress Data Services (FDS) ႏွင့္ သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ FDS သည္ အင္ဒုိနီရွားႏုိင္ငံအေျခစုိက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဒီဂ်စ္တယ္ စနစ္က်င့္သုံးရာတြင္ အဓိကကူညီေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိသည္။

FMI SEIN ရံု

FMI ကုမၸဏီ၏ က်န္းမာေရးက႑လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြမဲ်ား ျဖစ္
ေသာ Pun Hlaing International Hospital Limited (PHIH) ႏွင့္
Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Limited (YSHPH) တုိ႔က
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရိွ SEIN ေဆးရံု၏ အစုရွယ္ယာ ၇၀% ကို
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄.၉ သန္း ျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ မူေဘာင္သေဘာ
တူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲပါသည္။ SEIN ေဆးရံုသည္ ခြစဲိတ္ကုသမႈ၊ ဓါတ္
ခြခဲန္း၊ ဓါတ္မွန္ရိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေထြေထြေရာဂါကုသျခင္းနွင့္
ေရာဂါရွာေဖြဆုံးျဖတ္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဓိကေဆာင္ရြက္
လ်က္ရိွၿပီး ကုတင္ (၁၀၀) ဆ့ံေဆးရံု ျဖစ္ပါသည္။ SEIN ေဆးရံု
အားစီမံအုပ္ခ်ုပ္္မည့္ အစုစပ္ကုမၸဏီအသစ္ကုိ YSHPH က ၇၀%
ပိုင္၍ ေဒါက္တာ ထြန္းေအးက ၃၀% ပိုင္ဆုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ YSX စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏
အျမတ္ေဝစုအခ်ိဳးမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရွယ္ယာပိတ္ေစ်းမ်ားအရ FPB ရွယ္ယာ၏
အျမတ္ေဝစုအခ်ိဳးမွာ ၈.၇၀% အထိရိွခ့ဲၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ
ဗဟုိဘဏ္၏ အနည္းဆုံးဘဏ္အတုိးႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၈.၀%
ထက္ပင္မ်ားျပားခ့ဲသည္။ FMI ရွယ္ယာ၏အျမတ္ေဝစု
အခ်ိဳးကိုတြက္ခ်က္ရာတြင္ bonus share မွရရိွသည့္
အျမတ္ေဝစုတန္ဖုိးကိုထည့္တြက္ထားျခင္းမရိွပါ။

STOCK
NAME

2018 CLOSING 
PRICE 

(MMK)

DIVIDEND
AMOUNT 

(MMK)

DIVIDEND
YIELD

FMI 10,000 100 1.00%

MTSH 2,950 230 7.80%

MCB 7,400 200 2.70%

FPB 23,000 2,000 8.70%

TMH 2,850 200 7.02%
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Bonus Issue အတြက္
ေစ်းႏႈန္း ျပင္ဆင္ျခင္း

Ref: Yangon Stock Exchange

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ FMI ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း FMI ရွယ္ယာ၏ေစ်းကြက္အပိတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၂,၅၀၀ အထိ ရိွခ့ဲပါသည္။
ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီမွအပုိဆုအစုရွယ္ယာ (Bonus Share) ထုတ္ေဝခ့ဲေသာေၾကာင့္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖုိး က်ပ္ ၁၁,၅၀၀ မွ က်ပ္ ၁၀,၅၀၀ သုိ႔ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခ့ဲပါသည္။

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ (ဧၿပီ ၂၀၁၈ - စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈) တြင္ FMI ကုမၸဏီအုပ္စု၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြသည္
က်ပ္ ၁၃၀.၅ ဘီလီယံခန္႔ ရွိခ့ဲၿပီး ယခင္ႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္္၏ ဝင္ေငြထက္ ၃၆.၃% ဝင္ေငြတုိးတက္ခ့ဲပါသည္။ FMI ကုမၸဏီအုပ္စု၏
ဝင္ေငြတုိးတက္မႈမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း၏ ေခ်းေငြစာရင္းတုိးတက္လာမႈႏွင့္တကြ လုပ္ငန္းဝင္ေငြတုိးတက္မႈ
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းတြင္လည္း ေဆးရံုမ်ား၏တုိက္ရိုက္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျဖည့္စြက္ဝန္ေဆာင္
မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြတုိးတက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ဝင္ေငြတုိးတက္မႈကုိအေထာက္အကူျပဳခ့ဲပါသည္။

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ဝင္ေငြတုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္အၾကမ္းအျမတ္သည္လည္း ယခင္ဘ႑ာေရး
ႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၆၀.၄% တုိးတက္မႈရိွခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရိွရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ဝက္တြင္ FMI ကုမၸဏီ
အုပ္စု၏အသုံးစရိတ္မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားခ့ဲေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အသားတင္အျမတ္မွာ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္
ႏငွ့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၈.၁% က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။

အသားတင္အျမတ္ေငြက်ဆင္းမႈႏွင့္ Bonus Issue ျပဳလုပ္၍ ရွယ္ယာ (၁.၂) သန္း ထပ္မံထုတ္ေဝထားေသာေၾကာင့္ FMI
ရွယ္ယာ၏ ရွယ္ယာတစ္စုဝင္ေငြမွာ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္အတြက္တစ္စုလွ်င္ က်ပ္၂၄၆ ရိွၿပီး ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္
ပထမႏွစ္ဝက္ထက္ ၄၅.၂% နည္းပါးခ့ဲပါသည္။ FMI ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ အျမတ္ေငြစု
က်ပ္ ၁၀၀ ေပးအပ္ခ့ဲၿပီး ရွယ္ယာ အစု (၂၀) လွ်င္ အပိုဆုအစုရွယ္ယာ (၁) စု ထုတ္ေဝခ့ဲပါသည္။

Ref: First Myanmar Investment

FMI ကုမၸဏီ၏ ယခုႏွစ္
ဘ႑ာေရးပထမႏွစ္ဝက္ႏွင့္
ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလ
ဝင္ေငြခြတဲမ္းႏိႈင္းယွဥ္မႈ
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FMI 

၁) ၂၀၁၉ ခႏွုစ္တြင္ FMI ကုမၸဏီီအုပ္စုသည္ မည္သည့္စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ဆက္လက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမလဲ။

၂၀၁၉ ခုႏစ္ွတြင္ FMI ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ လက္ရိွရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွလ်က္ရိွသည့္ ဘ႑ာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္
ေဆာက္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂) လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ FMI ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမွ မည္က့ဲသုိ႔ဝင္ေငြရရိွေနသလဲ။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ FMI ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ရင္းႏီွးျမွုပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ လူေနအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ငွားရမ္းေရာင္းခ်ျခင္းတို႔မွ
အဓိကဝင္ေငြရရိွလ်က္ရိွပါသည္။ ဤစီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာသည္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွရရိွသည့္ ေရာင္း
ရဝင္ေငြႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွရရိွသည့္ ငွားရမ္းဝင္ေငြမ်ား ဟန္ခ်က္ညီစြာဝင္ေငြရရိွေစသည့္ FMI ကုမၸဏီအုပ္စု၏
ခ်မွတ္ထားေသာ ေရရွည္စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။

၃) လက္ရိွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ Yoma Central စီမံကိန္းမွ FMI ကုိ မည္သုိ႔အက်ိဳးျပဳႏုိင္သလဲ။

လက္ရိွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ Yoma Central စီမံကိန္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၀
သန္းတန္ဖုိးရိွသည့္ ကမၻာ့အဆင့္မီဟုိတယ္၊ ရံုးသံုးႏွင့္ လူေနအိမ္ရာစီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ Yoma Central စီမံကိန္း၏ အစိတ္
အပုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာ Peninsula Yangon Hotel စီမံကိန္းႏွင့္ Meeyahta Development Limited စီမံကိန္းမ်ားတြင္ FMI
ကုမၸဏီအုပ္စုမွာ ၆% ႏွင့္ ၁၂% အသီးသီးရင္းႏွီးျမုွဳပ္ႏံွထားလ်က္ရိွပါသည္။ FMI ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ အဆုိပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္
ေငြေၾကးအရအက်ိဳးအျမတ္ရရိွႏုိင္ျခင္းထက္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ လက္တြပူဲးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရိွျခင္းကို ပုိမုိတန္ဖုိးထားၿပီး ကုမၸဏီ၏ Yoma Central စီမံကိန္းအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

၄) လက္ရိွအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အေနအထားအရ FMI ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ခက္ခဲသည့္ ေစ်းကြက္အေနအထား
မ်ားကုိ မည္သုိ႔ရင္ဆုိင္ေက်ာ္ျဖတ္သြားမလဲ။

FMI ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑အတြက္ City Loft တန္ဖုိးနည္းလူေနအိမ္ရာစီမံကိန္းကို
စတင္ခ့ဲျခင္းႏွင့္အတူ ကုမၸဏီ၏ ပစ္မွတ္ေစ်းကြက္ကုိ လူလတ္တန္းစားေစ်းကြက္သုိ႔ တုိးခ်ဲ႕လ်က္ရွိပါသည္။ City Loft စီမံကိန္းကို
ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕၊ သန္လ်င္ၿမိဳ ႕နယ္တြင္ အဆင့္ဆင့္အလုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၾကမ္းခင္း ဧရိယာ
(၈.၉) ဟက္တာခန္႔ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းတြင္ အခန္းေပါင္း ၁,၄၀၀ ေက်ာ္ပါရိွမည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းအရြယ္အစားအရ
စတုရန္းေပ ၃၁၀ မွ ၈၅၀ အထိရိွေသာ အခန္းအမ်ိဳးအစားေပါင္းစုံပါရိွမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အဆုိပါအခန္းမ်ားမွာ
အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ က်ပ္ ၄၃၀ သိန္း မွ က်ပ္ ၁,၅၀၀ သိန္းခန္႔ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ား
အိမ္ခန္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရရိွရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ City Loft ရွိ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားကုိဝယ္ယူရန္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ (၂၅) ႏွစ္အထိ
ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ FMI ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္ တုိက္ခန္းဝယ္ယူသူမ်ားထံသုိ႔ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္တြင္ပါဝင္ေသာ
တုိက္ခန္းမ်ားကို ဧၿပီလ ၂၀၂၀ တြင္ စတင္အပ္ႏံွမည္ျဖစ္ပါသည္။

FMI

FMI ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးဆြထဲားသည့္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအသစ္ကုိ အတည္
ျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ လက္ရိွသင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းေနရာတြင္အစားထုိးက်င့္သုံးရန္ အထူးက်င္းပသည့္ အေထြေထြ အစည္း
အေဝးပြကုိဲ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဇာတ္ရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။
အဆုိပါအစည္းအေဝးပြတဲြင္ အစုရွယ္ယာအသစ္ထုတ္ေ၀ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ အဆုိျပဳထားေသာ ကုမၸဏီအမည္ေျပာင္းလဲ
ျခင္းဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကသေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
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MTSH

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ MTSH ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း MTSH ရွယ္ယာ၏ေစ်းကြက္အပိတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ က်ပ္ ၂,၇၅၀ မွ က်ပ္ ၃,၃၅၀ အထိ ရိွခ့ဲပါသည္။
ဇြန္လကုန္ပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီမွ အျမတ္ေဝစုမ်ားခြေဲဝမည့္ေၾကညာခ်က္အၿပီးတြင္ MTSH ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ခ့ဲၿပီး ၾသဂုတ္
လလယ္ပုိင္း အျမတ္ေဝစုမ်ားခြေဲဝၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္လည္က်ဆင္းခ့ဲသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း MTSH
သည္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားသိသာစြာေျပာင္းလခ့ဲဲျခင္းမရွိဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္ခ့ဲသည္ ကုိေတြ႔ရပါသည္။

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ (ဧၿပီ ၂၀၁၈ - စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈) တြင္ MTSH ၏ ဝင္ေငြသည္ က်ပ္ ၄.၆ ဘီလီယံခန္႔ရိွခ့ဲၿပီး
ယခင္ႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္္၏ ဝင္ေငြထက္ ၃၁% ခန္႔ဝင္ေငြေလ်ာ့က်ခ့ဲပါသည္။ MTSH ၏ဝင္ေငြေလ်ာ့က်သြားျခင္းႏွင့္အတူ ကုမၸဏီ၏
အၾကမ္းအျမတ္ေငြမွာလည္း ၂၇% ခန္႔က်ဆင္းခ့ဲသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားအဓိကအျမတ္ေငြျဖစ္သည့္ MTSH ၏
ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဒီဗေလာ့မန္႔လီမိတက္ (MJTD) မွရရိွသည့္အျမတ္ေငြမွာ က်ပ္ ၅.၃ ဘီလီယံေက်ာ္ခန္႔
အထိရိွခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္္၏ အျမတ္ေငြထက္ ၁၂၆% ခန္႔တုိးတက္မႈရိွခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအျမတ္ေငြႏွင့္
အျခားနည္းလမ္းမွရသည့္၀င္ေငြမ်ားသည္လည္း တုိးတက္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

MTSH ၏ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္၏ အသားတင္အျမတ္ေငြမွာ က်ပ္ (၉.၇) ဘီလီယံရိွခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္္၏
အသားတင္အျမတ္ေငြထက္ ၅၈% တုိးတက္ခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ MTSH ရွယ္ယာ၏ ပထမႏွစ္ဝက္အတြက္ရွယ္ယာတစ္စု
ဝင္ေငြမွာ က်ပ္ ၂၄၅ အထိရိွခ့ဲပါသည္။ MTSH ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္မႈသည္
ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွစ္ဝက္စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ တုိးတက္မႈရိွခ့ဲၿပီး MJTD ၏ ႏွစ္ရွည္ေျမငွားရမ္းျခင္းမွ ဝင္ေငြတုိးတက္
လာမႈသည္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ MTSH သည္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ အျမတ္ေငြစုအေနျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၂၃၀ ခြေဲဝခ့ဲၿပီး စုစုေပါင္း
အျမတ္ေဝစု က်ပ္ ၈.၉ ဘီလီယံခန္႔ခြေဲဝခ့ဲပါသည္။ MTSH မွ ထုတ္ေဝေသာ ရွယ္ယာတစ္စု၏ အျမတ္ေဝစုအခ်ိဳးမွာ လက္တ
ေလာရွယ္ယာေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္တြက္ခ်က္ပါက ၇.၈% ခန္႔ရိွေနပါသည္။ အဆုိပါႏႈန္းမွာ လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္မွ
သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုးဘဏ္အတုိိးႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၈.၀% နီးပါးခန္႔ရိွ၍ ႏွစ္စဥ္အျမတ္ေဝစုဝင္ေငြကုိ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားစိတ္ဝင္စားသည့္ ရွယ္ယာတစ္ခုျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

Ref: Yangon Stock Exchange
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MCB

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ MCB ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း MCB ရွယ္ယာ၏ေစ်းကြက္အပိတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ က်ပ္ ၇,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၈,၂၀၀ အထိ ရိွခဲ့ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္
ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း MCB ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ က်ပ္ ၈,၀၀၀ ဝန္းက်င္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခ့ဲၿပီး ဒုတိယ
ႏွစ္ဝက္တြင္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားအနည္းငယ္က်ဆင္းကာ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုကုိ က်ပ္ ၇,၂၀၀ ခန္႔ျဖင့္ အေရာင္း
အဝယ္ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။
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Ref: Yangon Stock Exchange

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဧၿပီ ၂၀၁၇ - မတ္လ ၂၀၁၈) တြင္ MCB ၏ အဓိကဝင္ေငြျဖစ္သည့္ အသားတင္အတုိးဝင္ေငြမွာ
က်ပ္ ၉.၂ ဘီလီယံခန္႔ရိွခ့ဲပါသည္။ MCB ၏ ဘဏ္ရန္ပုံေငြစရိတ္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက
အသားတင္အတုိးဝင္ေငြမွာ ၂.၄၄% ခန္႔က်ဆင္းခ့ဲပါသည္။ ဘဏ္၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြမွာ အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်၍ အသုံးစရိတ္
မ်ားျမင့္တက္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ၿပီးခ့ဲသည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘဏ္၏ ဝင္ေငြအခြန္မေဆာင္မီရရိွသည့္အျမတ္ေငြမွာ ထက္ဝက္
နီးပါးခန္႔က်ဆင္းခ့ဲပါသည္။ ဘဏ္၏ အသုံးစရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဘဏ္ခြမဲ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဘဏ္
အားေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္ေနရာယူႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳေသာစရိတ္ႏွင့္ အျခားအေထြေထြစရိတ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

MCB ၏ လုပ္ငန္းပုိင္းတိုးတက္မႈအေနျဖင့္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘဏ္၏ အပ္ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြပမာဏမ်ားမွာ က်ပ္
၂၂၀.၂ ဘီလီယႏွံင့္ က်ပ္ ၁၈၈.၃ ဘီလီယံခန္႔ အသီးသီးရိွခ့ဲၿပီး ေရွ႕ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တုိးတက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္
ကုိေတြ႔ရသည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အျမတ္ေဝစုအေနျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀
ေပးအပ္ခ့ဲၿပီး စုစုေပါင္း အျမတ္ေဝစုပမာဏအေနျဖင့္ က်ပ္ ၂.၀၈ ဘီလီယံခန္႔ ထုတ္ေဝခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ MCB သည္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ေျပာင္းလျဲခင္းအတြက္ ထင္ရွားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ႔အဆင့္မီ Temenos T24 Core
Banking System ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ဘဏ္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ပုံစံအေျပာင္းအလဲတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာလုိက္
ေလ်ာညီေထြမႈရိွေစရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လာသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္။

Ref: Myanmar Citizens Bank
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FPB 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ FPB ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း FPB ရွယ္ယာ၏ေစ်းကြက္အပိတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ က်ပ္ ၂၂,၅၀၀ မွ က်ပ္ ၂၇,၅၀၀ အထိ ရိွခ့ဲပါသည္။ ယခင္ႏွစ္
ဆန္းအတြင္း FPB ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၂၇,၀၀၀ ဝန္းက်င္တြင္ပုံမွန္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခ့ဲၿပီး တစ္ႏွစ္တာအျမတ္ေဝစု အက်ိဳး
ခံစားခြင့္ၿပီးဆုံးခဲ့ေသာ မတ္လအကုန္ေနာက္ပုိင္းတြင္ FPB ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းခ့ဲပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ FPB ရွယ္ယာ
သည္ တစ္စုလွ်င္ ၂၃,၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
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Ref: Yangon Stock Exchange

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဝက္ (ဧၿပီ ၂၀၁၈ - စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈) တြင္ FPB ၏ အသားတင္အတုိးဝင္ေငြမွာ က်ပ္ ၃.၄
ဘီလီယံခန္႔ရိွခ့ဲၿပီး ေရွ႕ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၀.၄% ခန္႔ေလ်ာ့က်ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ဘဏ္၏ အျခားဝင္ေငြမ်ား
အနည္းငယ္က်ဆင္းခ့ဲၿပီး အသုံးစရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ FPB ၏ အသားတင္အျမတ္ေငြမွာ ေရွ႕ဘ႑ာေရးႏွစ္ ထက္
ေလ်ာ့နည္းခ့ဲသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ကုန္ဆုံးသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဝက္အတြက္ FPB ၏
အစုရွယ္ယာတစ္စုအေပၚဝင္ေငြမွာ က်ပ္ ၁၀၃၅ ခန္႔ရိွခဲ့ပါသည္။ FPB အေနျဖင့္ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္တြင္ အျမတ္ေဝစုအေနျဖင့္
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

FPB ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလတြင္ ကုန္ဆုံးသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဘဏ္အပ္ေငြႏွင့္
ေခ်းေငြပမာဏမ်ားမွာ က်ပ္ ၂၀၄.၁ ဘီလီယံႏွင့္ က်ပ္ ၁၈၀.၄ ဘီလီယံအသီးသီးခန္႔ရိွခ့ဲၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္လုပ္ငန္း
တုိးတက္မႈရွိခ့ဲသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ FPB သည္ MCB နည္းတူ Core Banking စနစ္သစ္
ကုိက်င့္သုံးႏုိင္ရန္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ကမၻာ့အဆင့္မီေခတ္မီနည္းပညာကုိ
အသုံးျပဳၿပီး Mobile Banking ႏွင့္ Internet Banking လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ Finastra Financial
Software (MISYS) စနစ္ကုိတဆင့္ခ်င္းစီအေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Ref: First Private Bank
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TMH

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ TMH ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏစ္ွအတြင္း TMH ရွယ္ယာ၏ေစ်းကြက္အပိတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ က်ပ္ ၂,၆၀၀ မွ က်ပ္ ၃,၂၀၀ အထိ ရိွခ့ဲပါသည္။ TMH
ရွယ္ယာသည္ ယခင္ႏွစ္ဆန္းပုိင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္ခ့ဲသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ
ပုံမွန္အားျဖင့္တည္ၿငိမ္ခ့ဲၿပီး YSX ၏ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ေစ်းႏႈန္းအေၿပာင္းအလဲ အနည္းဆုံးရွယ္ယာျဖစ္ခ့ဲသည္။ လက္ရိွ
အခ်ိန္တြင္ TMH ရွယ္ယာသည္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၂,၈၅၀ ခန္႔ျဖင့္ ပံုမွန္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။
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Ref: Yangon Stock Exchange

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ (ဧၿပီ - စက္တင္ဘာ) တြင္ TMH ကုမၸဏီ ၏ဝင္ေငြသည္ က်ပ္ ၅.၄ ဘီလီယံခန္႔ရိွခ့ဲၿပီး ယခင္ႏွစ္
ပထမႏွစ္ဝက္္၏ဝင္ေငြထက္ ၃၅% ခန္႔ဝင္ေငြတုိးတက္လာခ့ဲသည္။ TMH ၏ဝင္ေငြတုိးတက္မႈရိွခ့ဲေသာ္လည္း ကုမၸဏီမွ
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္လုပ္ငန္းကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္
မ်ား၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ဝယ္ယူရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ဝယ္ယူခ့ဲရသည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ကုမၸဏီ၏ ကုန္က်စရိတ္
မ်ားျမင့္တက္ခ့ဲ၍ TMH ၏ အသားတင္အျမတ္ေငြမွာ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ၄၈.၅% ခန္႔ က်ဆင္းခ့ဲ
ပါသည္။ TMH ၏ ယခုႏစွ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ အသားတင္အျမတ္ေငြမွာ က်ပ္ ၃၅၂.၇ သန္းခန္႔ရိွခ့ဲပါသည္။

TMH ကုမၸဏီ၏ ယခုႏွစ္
ဘ႑ာေရးပထမႏွစ္ဝက္ႏွင့္
ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလ
ဝင္ေငြခြတဲမ္းႏိႈင္းယွဥ္မႈ

TMH ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေနအထားအရ ကုမၸဏီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ စီမံကိန္း
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အဓိကဝင္ေငြရရိွလ်က္ရိွၿပီး ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ၈၅% ကုိေထာက္ပ့ံေပး
လ်က္ရိွသည္။ ကုမၸဏီ၏ အျခားဝင္ေငြမ်ားမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ/KDDI အပုိဆုေကာ္မရွင္မွ ရရိွသည့္ဝင္ေငြျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီစုစုေပါင္း
ဝင္ေငြ၏ ၁၄% ခန္႔ကုိေထာက္ပ့ံထားလ်က္ရွိသည္။ TMH၏ က်န္ရိွသည့္ဝင္ေငြမ်ားသည္ တယ္လီဖုန္းႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္
မ်ားမွရရွိသည့္ေကာ္မရွင္ခဝင္ေငြမ်ားပါရွိပါသည္။

Ref: TMH Telecom Co., Ltd
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MYANPIX (2018)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး IPO ကုိ TMH Telecom ကုမၸဏီမွ
ျ႔ပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ (၅) ခုအထိ ရိွလာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ YSX ရိွ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းကြက္အေျခအေန
ကုိေဖၚျပေသာ MYANPIX အညႊန္းကိန္းမွာ ၄၇၀ မွ ၄၁၀ သုိ႔က်ဆင္းခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ
အေရအတြက္စာရင္းအရ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအမ်ားစု အျမတ္ေဝစုမ်ားခြေဲဝေပးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလ
ဝန္းက်င္တြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ပုိမုိသြက္လက္ခ့ဲၿပီး အျခားကာလမ်ားတြင္ ပံုမွန္အေရာင္းအဝယ္ရိွခ့ဲပါသည္။

ယခင္ႏွစ္အတြင္း YSX ၏ ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာေႏွးေကြးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္
ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) မွ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ပုိမုိသြက္လက္ၿပီး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ
တုိးပြားေစရန္ ထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈအခ်ိဳ႕ကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏစ္ွအစပုိင္းတြင္ Online မွ အေရာင္းအဝယ္
ျပဳလုပ္သည့္စနစ္ကုိ စတင္ခြင့္ျပဳခ့ဲၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ အမ်ားဆုံးက်ပ္ သိန္း (၁၀၀) မွ
သိန္း (၂၀၀) အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္။ YSX မွ တေန႔အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ matching time
အေရအတြက္ကုိလည္း (၂) ႀကိမ္မွ (၄) ႀကိမ္အထိ တိုးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ SECM မွ အေရာင္းအဝယ္ေကာ္မရွင္ခ
မ်ားကုိလည္းျပင္ဆင္ခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ YSX ၏ တုိးတက္မႈက္ုိ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရိွၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
အတြက္ အလားအလာေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးေလာကတြင္ လတ္တေလာ ထင္ရွားသည့္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္ႏွင့္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္အသုံးျပဳခ့ဲသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအသစ္တုိ႔မွာ YSX ကုိတုိက္ရုိက္အက်ိဳးျပဳ
ႏုိင္ေခ်ရိွသည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၼဏီမ်ားဥပေဒအသစ္အရ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
သားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၃၅% အထိ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ YSX ရိွစာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈပုိမုိမ်ားျပားလာႏုိင္ၿပီး ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မ်ား ပုိမုိသြက္လက္ လာႏုိင္ေခ်ရိွပါသည္။ လက္ရိွ
အခ်ိန္တြင္ SECM, YSX ႏွင့္ ေငြေႀကးသက္ေသခံလက္မွတ္ရ ကုမၸဏီမ်ားမွ YSX တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္
ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခင္က ႏ္ုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမုွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေစ်းကြက္မ်ား က္ုိမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳ
ခ့ဲသည္ကုိေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏ္ုိင္ငံရိွ ဟုိခ်ီမင္းစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (HSX) သည္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခား
သားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွခြင့္တိုးျမွင့္ခ့ဲၿပီးေနာက္ပုိင္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားတုိးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ
တုိးတက္ခ့ဲပါသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေနျဖင့္ ဟုိခ်ီမင္းစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက့ဲသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ တုိးတက္
ေျပာင္းလဲလာႏုိင္မည္လားဆုိသည္ကုိ ၂၀၁၉ ခႏွုစ္တြင္ စတင္ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္ သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ
မ်ားမလာေရာက္ေသးမီအခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအဖုိ႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ရပ္
ပိုင္ဆုိင္ထားသည္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။

Ref: Yangon Stock Exchange
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တာ၀န္မွ ကင္းလြတ္ေၾကာင္းအသိေပးျခင္း (Disclaimer)

The Market Watch Newsletter အား KBZSC မွ အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိပညာေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ အလြယ္တကူရရိွႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားမွန္ကန္ေသာသတင္း
အရင္းအျမစ္မ်ားအားမီွျငမ္း၍ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသတင္းလႊာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်ိဳ ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္/ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကိုသာေဖာ္ျပထားသျဖင့္ မိမိရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက အေရးပါေသာအျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈတိုင္းတြင္
ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခမ်ားရွိသျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည္ဆိုပါကမိမိ၏ risk profile ႏွင့္ investment objective မ်ားေပၚမူတည္၍ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္လိုအပ္ ပါသည္။ ဤသတင္းလႊာတြင္
ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာမည္သည့္ရလဒ္အေပၚမဆို KBZSC မွ တာ၀န္မရိွပါ။ ဤ သတင္းလႊာတြင္ ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျဖစ္ေစ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း KBZSC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းကို လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။
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MYANPIX ႏွင့္ VN-Index ကုိႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

VNINDEX အညႊန္းကိန္းအရ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္တိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း HSX ၏ ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္
ခဲ့သည္ကို ဤကဲ့သို႔ေတြ႔ျမင္ရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလလ္ုိဲက္ေသာ
ဥပေဒျပဌာန္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ကုိ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခႏွုစ္တြင္ အတည္
ျပဳခ့ဲေသာျမန္မာကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒသည္ ယခု ၂၀၁၉ ခႏွုစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပဌာန္းႏုိင္ပါက အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သည္ ျပန္လည္
အသက္ဝင္လာႏုိင္ၿပီး အိမ္ျခံေျမရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ ေစ်းကြက္အေပၚယုံၾကည္မႈပုိမိုတုိးပြားႏုိင္မည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေမွ်ာ္မွန္း
ပါသည္။ အဆုိပါ ၂၀၁၆ ျမန္မာကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ ကြန္ဒုိမီနီယံဧရိယာ၏ ၄၀%
ကုိဝယ္ယူပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ လတ္တေလာတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ လူအမ်ား ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္အိမ္ျခံေျမမ်ားပုိမိုလြယ္ကူစြာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရရိွရန္
ရည္ရြယ္၍ အရစ္က်ေပးစနစ္မ်ားကုိ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၀ ႏွစ္အထိ ေပးအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ျခံေျမ
မ်ားဝယ္ယူရာတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကအတုိင္း ေငြသားအလုံးအရင္းကို တခ်ိန္တည္းေပးအပ္စရာမလုိအပ္ေတာ့ဘဲ မိမိဝင္ေငြအေလ်ာက္
အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ အိမ္မ်ားပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရရိွေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ျခံေျမဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္ ၁၃% အတုိး
ႏႈန္းျဖင့္ ၂၅ ႏစွ္အထိေပါင္ႏံွစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွၿပီျဖစ္ပါသည္။

Ref: https://www.mmtimes.com/news/prospects-better-2019-improved-laws-loan-options.html
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