
Beginner’s Guide to 
Myanmar Stock Market Seminar

Important Dates 

October 2017

04-06 Oct: သီတင္းကၽြတ္
ရံုးပိတ္ရက္

18 Oct: Deepavali
ရံုးပိတ္ရက္

26 Oct: KBZSC ၏
Beginner’s Guide to 
Myanmar Stock Market
ေဟာေျပာပဲြ

November 2017

02-03 Nov: တန္ေဆာင္တုိင္
ရံုးပိတ္ရက္

10 Nov: KBZSC ၏
Beginner’s Guide to 
Myanmar Stock Market
ေဟာေျပာပဲြ

13 Nov: အမ်ိဳးသားေန႔
ရံုးပိတ္ရက္

24 Nov: KBZSC ၏
Beginner’s Guide to 
Myanmar Stock Market
ေဟာေျပာပဲြ

26 Nov: YSX ၏ ပုသိမ္
ေဟာေျပာပဲြ
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ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ မွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း
အစုရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၆.၈၈ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး၊
အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၉သိန္း ၆ေသာင္း စုေက်ာ္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ Block Trading
(ရွယ္ယာအေရအတြက္အေျမာက္အမ်ားေရာင္း၀ယ္ျခင္း) အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ မွ
ေအာက္တုိဘာလအတြင္း MTSH ရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၂၅၂,၇၁၀ စု ႏွင့္ MCB ရွယ္ယာစုစုေပါင္း
၃၅,၁၅၀ စုတုိ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။

August to October 2017 Total Volume Total Trading Value (MMK)

FMI 120,608 1,610,970,000

MTSH 709,039 2,533,551,850

MCB 52,280 907,554,250

FPB 78,096 1,837,760,500

Total 960,023 6,889,836,600

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွ ေအာက္တုိဘာလအထိ စုစုေပါင္းအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာအစုေရ ႏွင့္
တန္ဖိုးမ်ား
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအား ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား
ေ၀မွ်ရန္ KBZSC မွ Beginner’s Guide to Myanmar Stock Market ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွစ၍
ေဟာေျပာပဲြမ်ားကုိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ၃ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ က်င္းပေပးခ့ဲပါသည္။ Beginner’s Guide to Myanmar Stock  
Market Seminar တြင္ ကမာၻ႔စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ KBZSC ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခ့ဲပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္လည္း အျခားေသာစေတာ့ရွယ္ယာ
ေစ်းကြက္ ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာေခါင္းစဥ္မ်ားအား ေပာာေျပာေပး
သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္
trading@kbzsc.com ႏွင့္ KBZSC Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္
စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။ Seminar ေခါင္းစဥ္၊ ရက္စြဲႏွင့္ ေနရာအား
KBZSC Facebook စာမ်က္ႏွာမွ မၾကာမီေၾကျငာေပးသြားပါမည္။

mailto:trading@kbzsc.com
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စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကုိ သုံးသပ္ရာတြင္ Fundamental Analysis ႏွင့္ Technical Analysis နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သုံးသပ္ေလ့ရွိပါသည္။

Fundamental Analysis ဆုိသည္မွာ…

Fundamental Analysis နည္းလမ္းသည္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊
ဘ႑ာေရးေတာင့္တင္းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိျပသသည့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားအားေလ့လာၿပီး ယင္းကုမၸဏီစေတာ့၏
တန္ဖုိးကုိသုံးသပ္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးေတာင့္တင္းၿပီး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္
အလားအလာေကာင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား၏ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားသည္
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္သင့္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ Fundamental Analysis သေဘာတရားမ်ားအရ ၀ယ္ယူသင့္ပါသည္။

------------------------------------------------------------

Technical Analysis ဆုိသည္မွာ…

Technical Analysis နည္းလမ္းသည္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၏ လက္ရွိေရာင္း၀ယ္မႈအေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊
ေန႔စဥ္ေရာင္း၀ယ္မႈ ပမာဏမ်ား (Daily Trading Volume)၊ လက္ရွိေစ်းကြက္၏ ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအားမ်ားကုိ
ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အသြားအလာ (Market Trend) 
မ်ားကုိ ခန္႔မွန္းသည့္နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
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Fundamental Analysis အတြက္အေရးပါေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားမွာ -

• ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

• ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
(ဥပမာ- ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ၊ အျမတ္၊ Earnings per Share ၊ Price-Earnings Ratio ၊ Return on Equity ၊ Cash Flow …)

• ယင္းကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေစ်းကြက္ (Industry) ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

• ကုမၸဏီ၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ား

• ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္း၊ ေစ်းကြက္၊ စီးပြားေရးတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဆုံးရံႈးႏိုင္ေျခမ်ား တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

Technical Analysis နည္းလမ္း၏ အေျခခံယူဆခ်က္ ၂ ခ်က္မွာ -

၁. စေတာ့ရွယ္ယာတစ္ခု၏ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းသည္ ယင္းစေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္ရွိအခ်က္အလက္မ်ား

အားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟုယူဆသျဖင့္ ထုိေစ်းႏႈန္းသည္ေစ်းႏႈန္းအမွန္ဟုသတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။

၂. စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ထုိရွယ္ယာမ်ား၏ ကာလတုိ/ကာလရွည္ေစ်းကြက္အသြားအလာမ်ားကုိ
ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။



YSX ၏ Call Auction စနစ္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ၏ ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈစနစ္မွာ Call Auction ဟုေခၚသည့္ ေလလံစနစ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ မနက္
၁၁ နာရီႏွင့္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ တုိ႔တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ matching ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

မနက္ ၉ နာရီခဲြ ေစ်းကြက္ဖြင့္ခ်ိန္မွစ၍ အ၀ယ္ ႏွင့္ အေရာင္းအမွာလႊာမ်ားအား Price-Time Priority အရ တန္းစီစနစ္ျဖင့္ YSX ၏
Order Book တြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အရာင္း/အ၀ယ္ျပဳလုပ္လုိသည့္အစုေရအား တန္းစီၿပီး မနက္ ၁၁ နာရီတြင္
ပထမအႀကိမ္ matching ျပဳလုပ္ပါသည္။ မနက္ ၁၁ နာရီ matching တြင္ မေအာင္ျမင္ေသာ အမွာလႊာမ်ားအား ေန႔လယ္ ၁နာရီ
matching အတြက္ အလုိေလ်ာက္ ဆက္လက္တင္ေပးထားပါသည္။ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ဒုတိယ matching တြင္
အမွာလႊာမေအာင္ျမင္ပါက ယင္းအမွာလႊာသည္ တစ္ေန႔တာအတြက္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ KBZSC တြင္ တစ္ပတ္စာအမွာလႊာတင္ထားပါက တစ္ေန႔တာအတြက္သက္တမ္းကုန္သြားသည့္အမွာလႊာမ်ားအား
သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္အထိ ေန႔စဥ္ျပန္လည္တင္ေပးပါသည္။

--------------------------------------------------------------------------

T+3 Settlement  (T+3 စာရင္းရွင္းလင္းျခင္း)

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈအတြက္ စာရင္းရွင္းလင္းရာတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၃ရက္ေျမာက္ေန႔
(3 Business Days) တြင္ စာရင္းရွင္းလင္းၿပီး အတည္ျပဳပါသည္။ ေအာင္ျမင္ထားေသာ အေရာင္း/အ၀ယ္မ်ား အတြက္
ရွယ္ယာမ်ားစာရင္းရွင္းလင္း အတည္ျပဳျခင္း (Share Clearing Process) ႏွင့္ ေငြစာရင္းရွင္းလင္းျခင္း (Fund Settlement Process)
အား T+3 Settlement စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ အေရာင္းေအာင္ျမင္ထားေသာ အမွာလႊာမ်ားမွ ရရွိေသာေငြအား Securities Trading Account မွ ဘဏ္စာရင္းသုိ႔
အေစာဆုံးေငြလဲႊေျပာင္း၍ရႏိုင္သည့္အခ်ိန္မွာ အေရာင္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ၃ရက္ေျမာက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြသားအျဖစ္မထုတ္လုိပဲ
ထပ္မံ အ၀ယ္အမွာလႊာတင္လုိပါက အေရာင္းေအာင္ၿပီး ေန႔ခ်င္းျပန္တင္ႏိုင္ပါသည္။

Stock Exchange of Thailand (SET) ႏွင့္ Singapore Stock Exchange (SGX) တုိ႔၏ settlement cycle မွာ လည္း T+3
ျဖစ္ပါသည္။

YSX Trading Procedures
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9:30 AM 11:00 AM 1:00 PM

ေစ်းကြက္ ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ ပထမ Matching ဒုတိယ Matching



ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ လုိင္စင္ရ securities companies မ်ားသည္ Securities Exchange Commission of Myanmar (SECM) 
မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ commission ႏႈန္းထားမ်ားကုိသာ ေကာက္ခံခြင့္ရွိပါသည္။

မိမိအေရာင္း/အ၀ယ္ျပဳလုပ္လုိသည့္ ေငြပမာဏသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပမာဏႏွစ္ခုၾကားတြင္ရွိပါက ယင္းပမာဏအတြက္
သတ္မွတ္ထားသည့္ commission ႏႈန္းကုိ ေပးရပါမည္။

အထက္ပါ commission ႏႈန္းထားမ်ားတြင္ YSX Trading Fee ၀.၂% ပါ၀င္ပါသည္။

Stamp Duty (တံဆိပ္ေခါင္းအခြန္)

ရွယ္ယာအ၀ယ္အမွာလႊာမ်ားအတြက္ stamp duty မွာ ၀.၁% ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ-

ေဒၚမီးမီး၏ ယေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္ထားေသာအမွာလႊာမ်ားအတြက္ေပးရမည့္ ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ -

ေကာ္မရွင္ႏႈန္းထားတြက္ခ်က္ရာတြင္ မိမိတင္ထားသည့္အမွာလႊာတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ေရာင္း၀ယ္မႈပမာဏေပၚတြင္
သတ္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္းအား ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ရွယ္ယာတစ္ခုအား ေစ်းတူ(သုိ႔) မတူညီသည့္ေစ်းမ်ားျဖင့္ အမွာလႊာႏွစ္ခု ႏွင့္ အထက္ တင္ထားပါက
အမွာလႊာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေရာင္း၀ယ္မႈပမာဏေပၚ ေကာ္မရွင္ခေကာက္ခံမွာျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ထားေသာ အမွာလႊာအားလုံး၏
စုစုေပါင္းပမာဏေပၚ ေကာက္ခံျခင္းမဟုတ္ပါ။
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Commission wGufrnfqdkvQif...

က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ ေအာက္

က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၁ မွ ၁,၀၀၀,၀၀၀

က်ပ္ ၁,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀

က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ႏွင့္ အထက္

က်ပ္ ၅,၀၀၀

၁ %

၀.၈ %

၀.၆ %

၀.၅ %

ရွယ္ယာ အ၀ယ္/
အေရာင္း အစုေရ ေစ်းႏႈန္း

(က်ပ္)
ေရာင္း၀ယ္မႈ
ေငြပမာဏ

Commission
(က်ပ္)

Stamp Duty 
(၀.၁%)

စုစုေပါင္း
ေငြပမာဏ (က်ပ္)

FMI အ၀ယ္ ၁၀ စု ၁၃,၀၀၀ ၁၃၀,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၁၃၀ ၁၃၅,၁၃၀

MTSH အ၀ယ္ ၅၀၀ စု ၃,၄၀၀ ၁,၇၀၀,၀၀၀ ၁၃,၆၀၀
(၀.၈ %) ၁,၇၀၀ ၁,၇၁၅,၃၀၀

MTSH အ၀ယ္ ၂၀၀ စု ၃,၄၀၀ ၆၈၀,၀၀၀ ၆,၈၀၀
(၁ %) ၆၈၀ ၆၈၇,၄၈၀

FPB အေရာင္း ၃၅ စု ၂၆,၀၀၀ ၉၁၀,၀၀၀ ၉,၁၀၀
(၁ %) --- ၉၀၀,၉၀၀



ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) တြင္ မွတ္ပံုတင္၍ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အရည္အေသြး
“စ”ံ သတ္မွတ္ခ်က္ (၁၇) ခု ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

YSX စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ရန္အတြက္လုိအပ္သည့္ အေရးႀကီးေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါပုံတြင္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္…
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YSX pm&if;0ifukrÜPDjzpf&ef ta&;BuD;aomvdktyfcsufrsm;

▪ ရင္းနွီးမတည္ေငြ အနည္းဆံုး ျမန္မာက်ပ္ေငြ
သန္း ၅၀၀

▪ အစုရွယ္ယာ၀င္ဦးေရအနည္းဆံုး (၁၀၀) 
အထက္

▪ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္

▪ အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း
လုပ္ငန္းအျမတ္ရရိွရမည္

▪ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ
စာရင္းအင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ
ျဖစ္ရမည္

အရည္အေသြးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား *

▪ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းအုပခ္်ဳပ္မႈစနစ္နွင့္
လုပ္ငန္းတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္

▪ အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္စြာ
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း

▪ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားနွင့္ ကုမၸဏီ
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းျပည့္၀မႈ

▪ လုပ္ငန္းေရရွွည္ရပ္တည္ႏုိင္္မႈနွင့္
အခြန္ေငြမ်ားေပးေဆာင္ႏိုင္မႈ

▪ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ YSX မွ
လိုအပ္သလို ထုတ္ျပန္ေသာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားျပည့္မီမႈ

* အျခားေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားက်န္ရွိပါေသးသည္။

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

KBZSC Equity Capital Markets သုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္

Mr. Michael Ong (Head of Equity Capital Markets)
michael.ong@kbzsc.com
+959 4511 53053

U Sai Kyaw Htet Oo (VP) U Myint Htay Win (VP)
shtetoo@kbzsc.com myinthtay.win@kbzsc.com
+959 4500 26661 +959 430 88 327

mailto:michael.ong@kbzsc.com
mailto:shtetoo@kbzsc.com
mailto:myinthtay.win@kbzsc.com


KBZSC Securities Trading Department သုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္

Telephone : 01 230 7305 ~ 08, 09 7710 10088 ~ 99
Email : trading@kbzsc.com
Website : www.kbzsc.com
Facebook : www.facebook.com/KBZSC
Office Hours : 9:00 AM ~ 4:30 PM
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တာ၀န္မွ ကင္းလြတ္ေၾကာင္းအသိေပးျခင္း (Disclaimer)

The Market Watch Newsletter အား KBZSC မွ အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိပညာေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ အလြယ္တကူရရိွႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
အျခားမွန္ကန္ေသာသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအားမီွျငမ္း၍ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသတင္းလႊာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်ိဳ႕ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္/ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာေဖာ္ျပထားသျဖင့္ မိမိရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက အေရးပါေသာအျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈတိုင္းတြင္ ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခမ်ားရွိသျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည္ဆိုပါကမိမိ၏ risk profile ႏွင့္ investment objective မ်ားေပၚမူတည္၍
စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤသတင္းလႊာတြင္ ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာမည္သည့္ရလဒ္အေပၚမဆို KBZSC မွ တာ၀န္မရိွပါ။ ဤ သတင္းလႊာတြင္
ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျဖစ္ေစ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း KBZSC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းကို လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။

Online Trading jyKvkyfzdkU oiftqifoifhjzpfaeNyDvm;???

Online Trading အတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုိအပ္တာေတြကေတာ့

• လူႀကီးမင္းရ႕ဲ KBZSC Login ID ႏွင့္ Password

• KBZSC Android (သုိ႔) iOS Mobile Application

• Mobile Application User Guide

ဒီအခ်က္အလက္ေတြ လူႀကီးမင္းဆီမွာ မရိွေသးရင္ေတာ့ KBZSC ရ႕ဲ Customer Service 01 230 7300~02 သုိ႔

ဆက္သြယ္ၿပီးရယူႏိုင္ပါတယ္။ Trading Account မဖြင့္ရေသးတ့ဲ လူႀကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း KBZSC မွာ

အေကာင့္ဖြင့္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါတယ္။

iOS Mobile App
QR  Code

Android Mobile App
QR  Code

KBZSC Mobile Application ကုိ
QR Code ျဖင့္ ေဒါင္းလုပ္ဆဲြရန္

ARE YOU
READY?

http://www.kbzsc.com/
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