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Covid-19 ကာလအတငွ််း အစ ို်းရငငတွ ိုကစ်ာခ ျုပ်မ ာ်းတငွ ်ရင််းန  ်းမမ ျုပ်န ှံသင့််သလာ်း?
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မင်္ဂလာပါ

လက်ရ ှိမမနမ်ာနှိိုငင်တံွင် Covid-19 ကပ်ရ ာင်္ါ ဒိုတှိယလ ှိင််း

မြစ်ပာွ်းလျက်ရ ှိသည့်် အချှိနတ်ွင် လူကက ်းမင််းတှိို ့် ရနအှိမ်တွင်

ကျန််းမာရ ်းကင််းစာွ ရနထှိိုငလ်ျက်ရ ှိသညဟ်ို ရမ ာ်လင့််ပါ

သည။် လက်ရ ှိအချှိနတ်ွင် လူကက ်းမင််းတှိို ့်၏ ကျန််းမာရ ်း

အရမခအရနမ ာ အရ ်းကက ်းဆံို်းမြစ်ရသာ်လည််း ယခိုက ့်သှိို ့်

မရသချာမရ  ာသည့်် အချှိနတ်ွင် မှိမှိ၏  င််းန  ်းမမ ြှုပ်န မံ မျာ်း

ကှိိုလည််း င်္ရိုစှိိုက် နလ်ှိိုအပ်ပါသည။်

လကရ်  အခ  န်တငွ် ဘာင ကာင့််အစ ို်းရငငတွ ိုကစ်ာခ ျုပ်တငွ်

ရငန်  ်းမမ ပ်န ှံရန်စ်း်းစာ်းသင့််ပ သလ?ဲ

လက်ရ ှိကာလက ့်သှိို ့် မရသချာမရ  ာသည့်် အချှိနတ်ွင်

လူကက ်းမင််းတှိို ့်အရနမြင့််  င််းန  ်းမမ ြှုပ်န မံ ဆံို်းရ ံ်းနှိိုငရ်ချမျာ်းကှိို

ရလ ာ့်ကျနှိိုင ်န် မှိမှိ၏  င််းန  ်းမမ ြှုပ်န မံ မျာ်းကှိို ခွ မခမ််းစှိတ်မြာ

သင့််ပါသည။် အစှိို်း ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်မျာ်းသည် နှိိုငင်ရံတာ်

အစှိို်း မ ထိုတ်ရေရ ာင််းချမခင််းရ ကာင့်် ပံိုမ နအ်ာ်းမြင့်် ဆံို်းရ ံ်း

နှိိုငရ်ချနည််းပါ်းသည့်် င််းန  ်းမမ ြှုပ်န မံ ပံိုစံမြစ်ပါသည။် အစှိို်း 

ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်မျာ်းသည် စရတာ့်ရ ယ်ယာက ့်သှိို ့်ကိုမပဏ ၏

စမ်ွ်းရဆာင ်ညအ်ရပေါ်မတူည်၍  င််းန  ်းမမ ြှုပ်န မံ အကျှိြှု်းအမမတ်

 ရ ှိမခင််းမဟိုတ်ပ  င််းန  ်းမမ ြှုပ်န မံ အရပေါ် ပံိုရသမပန ်ချက်

တစ်ခို ရ ှိနှိိုငပ်ါသည။်

Dear Valued Client,

First and foremost, we hope you are staying safe

at home during this challenging time as the second

wave of Covid-19 is well under way in Myanmar.

While your physical well-being is clearly of utmost

importance, you may also want to take care of

your investments during this period.

Why consider Government Treasuries during this

time?

Having a diversified investment portfolio is a great

way to reduce your investment risk during a time

of uncertainty. Generally speaking, Government

Treasuries can be considered as risk free

investments as they are backed by the

government. Unlike shares which are tied to the

performance of a company, Government

Treasuries offer a fixed return on your investment.
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What are the different types of Government

Treasuries?

There are two types of Government

Treasuries. Treasury bills are short-term

Government Treasuries with maturity of up to

one year. They are a more suitable investment

for those investors who want to manage

short-term liquidity. At present, the

Government of Myanmar issues four types of

treasury bills, namely 1-month, 3-month, 6-

month and 12-month treasury bills.

Treasury bonds are longer-term Government

Treasuries with maturity up to five years.

Investors are paid fixed coupon payments

semi-annually, with coupon rates up to 7.5%

per annum, and face value of the bond upon

maturity. Currently, the Government of

Myanmar issues 2-year and 5-year treasury

bonds.

Can you trade Government Treasuries in

Myanmar?

Currently, KBZSC offers a secondary market

which provides retail investors a platform to

trade in treasury bonds and bills. Investors can

trade treasury bonds and bills via phone call at

the convenience of your home starting from

MMK 10 lakhs. Daily buying and selling quotes

for treasury bonds and bills are quoted at our

KBZSC Facebook page every morning.

အစ ို်းရငငတွ ိုကစ်ာခ ျုပ်အမ  ျု်းအစာ်းဘယ်န မ  ျု်းရ  ပ သလ?ဲ

အစှိို်း ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်အမျှိြှု်းအစာ်း (၂) မျှိြှု်းရ ှိပါသည။်

ပထမအမျှိြှု်းအစာ်းမြစ်သည့်် ကာလတှိိုအစှိို်း ရငတွှိိုက်

စာချြှုပ် (Treasury bill) မျာ်းသည်  င််းန  ်းမမ ြှုပ်န မံ သက်တမ််း

အာ်းမြင့်် (၁)န စ်အထှိရ ှိသည့်် ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်အမျှိြှု်းအစာ်း

မြစ်ပါသည။် Treasury Bill မျာ်းသည် ကာလတှိိုအတငွ််း

ရငသွာ်း မပနလ်ညရ်ြာ်ထိုတ်နှိိုငရ်သာရ ကာင့်် ကာလတှိို

 င််းန  ်းမမ ြှုပ်န သံူမျာ်းအတွကပ်ှိိုမှိိုသင့််ရတာ်သည့်် ရငတွှိိုက်

စာချြှုပ်အမျှိြှု်းအစာ်းမြစ်ပါသည။် လက်ရ ှိအချှိနတ်ွင် မမနမ်ာ

နှိိုငင်အံစှိို်း အရနမြင့်် ၁ လ၊ ၃ လ၊ ၆ လန င့််

၁၂ လ သက်တမ််းရ ှိသည့်် ကာလတှိို အစှိို်း ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်

မျာ်းကှိို ရ ာင််းချလျက် ရ ှိပါသည။်

ဒိုတှိယအမျှိြှု်းအစာ်းမြစ်သည့်် ကာလရ ည် အစှိို်း ရငတွှိိုက်

စာချြှုပ် (Treasury bond) မျာ်းသည ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န မံ 

သက်တမ််း အာ်းမြင့်် ၅ န စ်အထှိရ ှိပပ ်း၊ ၁ န စ် ပံိုရသအတှိို်း

န န််း (fixed coupon) ၇.၅% အထှိ ရ ှိနှိိုငသ်ည့်် ရငတွှိိုက်

စာချြှုပ် အမျှိြှု်းအစာ်းမြစ်ပါသည။်  င််းန  ်းမမ ြှုပ်န သံူမျာ်းသည်

၁ န စ် ၂ ကကှိမ်ပံိုရသအတှိို်း ရ ှိမညမ်ြစ်ပပ ်း ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်

သက်တမ််း ကိုနဆ်ံို်းသည့််အချှိနတ်ွင် ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်၏

မ ူင််းတနြ်ှိို်းကှိို မပနလ်ည ်ရ ှိနှိိုငမ်ည် မြစ်ပါသည။် လက်ရ ှိ

အချှိနတ်ွင် မမနမ်ာနှိိုငင်အံစှိို်း အရနမြင့်် ၂န စ်န င့်် ၅န စ်

သက်တမ််းရ ှိသည့်် ကာလရ ည်အစှိို်း ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်မျာ်းကှိို

ရ ာင််းချလျက်ရ ှိပါသည။်

မမန်မာန ိုငင်ှံတငွအ်စ ို်းရငငတွ ိုကစ်ာခ ျုပ်က ို အငရာင််းအဝယ်

မပျုလိုပ်လ ို ့်ရပ သလာ်း?

လက်ရ ှိအချှိနတ်ွင် KBZSC မ ာ  င််းန  ်းမမ ပ်န သံူအရနမြင့််

အစှိို်း ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်မျာ်းကှိို အရ ာင််းအေယ်မပြှုလိုပ်နှိိုင်

သည့်် ထပ်ဆင့််ရစျ်းကွက်ကှိို မပြှုလိုပ်ရပ်းထာ်းပါသည။်

လကူက ်းမင််းတှိို ့်အရနမြင့််ကျပ် ၁၀ သှိန််းမ စ၍ အစှိို်း ရငတွှိိုက်

စာချြှုပ်မျာ်းကှိို မှိမှိတှိို ့်ရနအှိမ်မ တဆင့််သက်ရတာင့််သက်သာ

ြိုန််းရခေါ်ဆှိိုပပ ်းအရ ာင််းအေယ်မပြှုလိုပ်နှိိုငပ်ါသည။် အစှိို်း 

ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်မျာ်း၏ ရန ့်စဉ်၀ယ်ရစျ်းရ ာင််းရစျ်းမျာ်းကှိို

KBZSC Facebook စာမျက်န ာရပေါ်တွင် နနံက်တှိိုင််းရ ကညာ

ရပ်းလျက်ရ ှိပါသည။်



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
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လူကက ်းမင််း တှိို ့်အရနမြင့််  င််းန  ်းမမ ြှုပ်န မံ ဆံို်းရ ံ်းနှိိုငရ်ချကှိို

ရလ ာ့်ကျနှိိုင ်နန် င့်် ရကာင််းမွနရ်သာရငရွ က်းစ မံခန် ့်ခွ မခင််း

မျာ်းလိုပ်ရဆာငန်ှိိုငြ်ှိို ့် အစှိို်း ရငတွှိိုက်စာချြှုပ်မျာ်းတွင်  င််းန  ်း

မမ ြှုပ်န  ံနရ်လ့်လာသံို်းသပ်သင့််ပါသည။် အစှိို်း ရငတွှိိုက်

စာချြှုပ်န င့််ပတ်သက်၍ အရသ်းစှိတ် ရမ်းမမန််းလှိိုပါက

ြိုန််းနပံါတ်၀၁-၂၃၀၇၃၀၅-၀၈(သှိို ့်) trading@kbzsc.com

တွငစံ်ိုစမ််းရမ်းမမန််းနှိိုငပ်ါသည။်

ရကျ်းဇူူးတ်းတငပ်ါသည။်

You should take this opportunity to explore

investing in treasury bonds and bills to spread your

risk across a range of different investments. For

further queries on treasury bonds and bills, please

contact our Sales team via phone at 01-

2307305~08 or email trading@kbzsc.com.

Thank you.

Buying and Selling Quotes on October 19, 2020

၂၀၂၀ ရအာက်တှိို ာ ၁၉  က်ရန ့်အစှိို်း ရငတွှိိုငစ်ာချြှုပ်၏ ၀ယ်ရစျ်း/ရ ာင််းရစျ်း

Security Identifier 

(ငငတွ ိုကစ်ာခ ျုပ်အမ တ)်

Security Name 

(ငငတွ ိုကစ်ာခ ျုပ်အမည)်

Maturity Date 
(DD/MM/YYYY)

(သကတ်မ််းကိုန်ဆှံို်းမည့်င်န ့်)

Buying 

(MMK) (အဝယ)်

Selling 

(MMK) 

(အငရာင််း)
Govt. of MM  97,195.96 -

05 March 2021 T-Bill 7.8% p.a. -
Govt. of MM  95,790.97 95,940.53

07 May 2021 T-Bill 8.1% p.a. 7.8% p.a.

Govt. of MM       93,833.47  - 
06 August 2021 T-Bill 8.3% p.a.  - 

Govt. of MM       92,452.58      92,705.48 
15 October 2021 T-Bill 8.3% p.a.  8.0 % p.a. 

Govt. of MM  99,564.34 100,057.60
15 August 2022 T-Bond 8.3% p.a. 8.0% p.a

GVT2105078 07-05-2021

GVT2103057 05-03-2021

GVTB22086 15-08-2022

GVT2108064 06-08-2021

GVT2110151 15-10-2021
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