
ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း (YSX)  ငွ ်၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ဧပပြီလ မှ ဇွနလ်အ ငွ််း အစုရယှယ် တရ င််း၀ယမ်ှုပမ ဏ စုစုတပေါင််းမှ  မမနမ်  က ပ်တင ွ

၃.၄၃ ဘြီလြီယခံန ော့မ်ြစပ်ပြီ်း၊ အစုရယှယ် အတရအ ကွ ်၅.၉ သနိ််းတက  ် အ တရ င််းအ၀ယမ်ြစ်ခ ော့ပေါသည။်
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STOCK
APR-JUN 

HIGH (MMK)
APR-JUN

LOW (MMK)
AVERAGE DAILY 

VOLUME
TOTAL TRADING VALUE 

(MMK)

FMI 11,000 9,400 1,950 1,140.1 mil

MTSH 3,850 3,400 5,424 1,130.8 mil

MCB 9,100 7,400 96 44.0 mil

FPB 24,000 21,000 556 716.3 mil

TMH 2,900 2,650 968 151.7 mil

EFR 2,750 2,600 3,839 249.2 mil

စ  - ၅

Ref: YSX

EFR

၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ တမလ ၂၈ရကတ်န ော့ ငွ် ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း၏ ပထမဦ်းဆံ်ုးအလံ်ုးစံသုယယ်ပိူု ော့တဆ င ်တရ်း်နတ်ဆ ငမ်ှုကမုဏီြီမြစတ်သ Ever

Flow River Group Public Co.,Ltd (EFR) သည် YSX ၏ (၆) ခတုမမ ကစ် ရင််း၀ငက်မုဏီြီ အမြစ်် ငတ်ရ ကလ် ခ ော့ပပြီ်း ယင််းတန ော့၏

ကကမ််းခင််းတစ ်းနှုန််း ကို က ပ် ၂,၃၀၀ သ မ်ှ ခ် ော့ပေါသည။် စ ရင််း်ငသ်ညော့တ်န ော့ ငွ် ဥကက ဋ္ဌ ဥြီ်းတက  ်လငွဥ်ြီ်းမှ ရနက်နုစ်တ  ော့ အပ်ိခ ိန််း၏

“တအ ငတ်ဇယ  ”ု တခေါင််းတလ င််းအ ်းသံ်ုးကကမိ် ြီ်းခ ြ်ွငော့လ်စှတ်ပ်းခ ော့ပေါသည။် ပထမတန ော့ အြွငော့တ်စ ်းမှ က ပ် ၂,၇၀၀ မြင်ော့ ြွငော့လ်စှ်နိငုခ် ော့ပပြီ်း

ယင််းတန ော့ ငွ် က ပ် ၂,၇၀၀ မြင်ော့ တစ ်းနှုန််းပိ ခ် ော့က အစုရယှယ် ၃၀,၀၀၀တက  ် အတရ င််းအ်ယ် မြစ်ခ ော့ပေါသည။်

EFR သည် လကတ်အ ကခ်ကံမုဏီြီ ၈ ခုနငှော့် ြကစ်ပ်ကမုဏီြီ ၂ခု ို ော့မြင်ော့ ြွ ွဲ့စည််းထ ်းတသ အလံ်ုးစံသုယယ်ပိူု ော့တဆ ငတ်ရ်း၀နတ်ဆ ငမ်ှု

တပ်းအပ်လ ကရ်ှိသည်ော့ ကမုဏီြီအုပ်စုမြစပ်ေါသည။် Ever Flow River Group Public Co., Ltd အ ်း KBZSC မှ Lead Manager နငှ်ော့

Financial Advisor အတနမြင်ော့တဆ ငရွ်ကခ်ွင်ော့ရသည်ော့အ ကွ် အထ်ူးပင်် မ််းတမမ က် ဂဏုယ်မူပိေါသည။် လကရ်ှိအခ ိန ်ငွ် EFR ၏

အစရုယှယ် တစ ်းနှုန််းမှ က ပ် ၂,၇၀၀  ငွ် အ တရ င််းအ်ယမ်ပြုလပ်ုလ က် ရှိပေါသည။်

KBZSC

Secondary 

Market စ  - ၆
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MTSH 

Ref: SECM & YSX

၂၀၂၀ ခနုစှ၊် တမလ ၄ ရက ်ငွ် Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited

(MTSH) ဒေါရိုက ် ဘ ုအ်ြွ ွဲ့၀င ်စ်ဥြီ်းမြစသ်ူ ဦ်းတက  ်တဇ တ်သည် MTSH ၏ အမှုတဆ င်

အရ ရှိခ ြုပ် (CEO) ရ ထ်ူးမနှှု ထ်ကွခ် ော့ပပြီ်း လကရ်ှိ အမှုတဆ ငဒ်ေါရိုက ် နငှ်ော့ ဘ ုအ်ြွ ွဲ့၀င ်စဥ်ြီ်း

မြစ်သည်ော့ ဦ်းမမငော့တ်ဇ ်အ ်း CEO အသစ်အမြစခ်န ော့အ်ပ်တကက င််း တကကည ခ ော့ပေါသည။် ကမုဏီြီ၏

ထ ုမ်ပနတ်မပ ကက ်းခ ကအ်ရ ဥြီ်းမမင်ော့တဇ ်သည် တဆ ကလ်ပ်ုတရ်းလပ်ုငန််းမှ ကနုသ်ယွတ်ရ်းလပ်ုငန််း

အထိ စြီ်းပွ ်းတရ်းနယပ်ယမ် ိြု်းစံု ငွ် နစှတ်ပေါင််း ၂၀ တက  ်လပ်ုငန််းအတ ွွဲ့အကကြံုရှိပပြီ်း လပ်ုငန််း

လညပ် မ်ှုစွမ််းတဆ ငရ်ည် လ ငမ်မနစ်ွ  ိ်ုး ကန်ိငုမ်ှု မှ  ်မ််းတက င််းမ  ်းလည််းရှပိေါသည။်

MTSH (၇) က ြိမ်မ မြော  ်

နစှပ်တလ်ညအ်မ ွေမ ွေ

အစည််းအ  မ ်း

နနံက ်(၁၀) န ရြီ

(အွနလ်ိငု််းအစည််းအတ၀်း)

JUN 24

၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ စက ်ငဘ် လ ၃၀ ရကတ်န ော့ကနုဆ်ံ်ုးသညော့ဘ်ဏ္ဍ တရ်းနစှ်အ ကွ် MTSH မှ ရယှယ်  စစ်ုလျှင် က ပ် ၂၀၀ ကို အမမ တ်၀စု

မြစ် ရယှယ် ရငှမ်  ်းအ ်း ခွ တ၀တပ်းရန် အဆိမုပြုခ ော့ပေါသည။် ကမုဏီြီမှ ရယှယ် ရငှမ်  ်းသို ော့အမမ တ်၀စအုမြစ် ခွ တ၀တပ်းမည်ော့ တငပွမ ဏ

စစုတုပေါင််းမှ က ပ် ၇.၇၉ ဘြီလြီယခံန် ော့ ရှပိေါသည။် အမမ တ််စုထ ုတ်ပ်းမည်ော့ရကက်ို ဇူလိငုလ် ၂၇ ရကတ်န ော့ ငွ် တပ်းအပ်သ ွ်းမည်

မြစ်တကက င််း နစှ်ပ လ်ညအ်တထတွထအွစည််းအတ််း ငွ် အ ညမ်ပြုခ ော့ပေါသည။်

UN Global Compact Network EFR
၂၀၂၀၊ ဇွန် ၁ ရကတ်န ော့မှ စ၍ EFR သည် ကလုသမဂဂကမဘ လံ်ုးဆိငုရ် သတဘ  ညူြီခ က၏်အတမခခံမူ ၁၀ ခ ကန်ငှော့အ်ညြီ ကလုသမဂဂ၏

ကမဘ လံ်ုးဆိငုရ် သတဘ  ညူြီမှုကနွယ်ကအ်ြွ ွ်ဲ့ ငမ်ြစလ် ခ ော့သည။် အဆိပုေါသတဘ  ညူြီခ က၏် အတမခခမံူ ၁၀ ခ က ်ငွ် လူ ော့အခငွော့်

အတရ်းဆိငုရ် ၊ ကတလ်းလပ်ုသ ်းတစခိုင််းမှု ိကုြ် ကတ်ရ်းဆိငုရ် ၊ သဘ ၀ပ ၀်န််းက ငဆ်ိငုရ် က ကယွမ်ှုဆိငုရ် နငှ်ော့ လ ဘတ်ပ်းလ ဘ်

ယမူှု  ိကုြ် ကမ်ခင််းနငှ်ော့ အမခ ်းသတဘ  ညူြီခ ကမ်  ်းပေါ၀ငပ်ေါသည။် ကလုသမဂဂ၏ ကမဘ လံ်ုးဆိငုရ် ကနွယ်က ်ငွ် EFR မှ အြွ ွဲ့၀င်

အမြစ် ပေါ၀ငလ် မခင််းသည် ကမုဏီြီ၏ အလံ်ုးစံသုယယ်ပိူု ော့တဆ ငတ်ရ်း ၀နတ်ဆ ငမ်ှုတပ်းအပ်သည်ော့လပ်ုငန််းကို သသိ ထငရ် ှ်းသည်ော့

အက ိြု်းသက် တရ ကမ်ှုမ  ်းရရှိတစသညသ် မကလပ်ုငန််းတဆ ငရွ်ကမ်ှုမ  ်းကို ယခုထကပိ်ု၍ ပွင်ော့လင််းမမငသ် တစမည်ု ု ယဆူပေါသည။်

ကမုဏီြီ၏ ထ ုတ်ြ ်တမပ ဆိခု ကအ်ရ ကလုသမဂဂ၏ ကမဘ လံ်ုးဆိငုရ် ကနွယ်ကအ်ြွ ွဲ့သည် နိငုင်တံပေါင််း ၁၆၀ တက  ် ငွရ်ှိသည်ော့

ကမုီဏြီတပေါင််း ၁၀,၀၀၀ တက  ်ပေါ၀ငသ်ည်ော့ အြွ ွဲ့အစည််း စခ်မုြစ်ပေါသည။်

FMI Covid-19

ပပြီ်းခ ော့သည်ော့တမလပိုင််း ငွ် KBZSC မှ FMI ၏ Management Associate မြစသ်ူ ဥြီ်းခန် ော့တဇ ်တမ ်အ ်း Covid-19 က လအ ငွ််း က လ

 ိစုြီ်းပွ ်းတရ်းမု ဗ ျူု နငှော့် စြီ်းပွ ်းတရ်းဆကလ်ကလ်ညပ် န်ိငုတ်ရ်းစြီမံခ ကအ်တကက င််းအရ မ  ်းကို ဆကသ်ယွတ်မ်းမမန််းခ ော့ပေါသည။်

Q: Covid-19 သည် FMI ၏  ြောလတြိိုစ်ီးပွေြော်းမ ်းအစအီစဥမ် ြော်းအမပေါ် မညသ်ည့််သ မ် ြော မ်ှုမ ြော်းရှြိနြိိုငမ်လ?ဲ  ိုမပဏီအိုပ်စို၏

ဘဏ္ဍြောမ ်းအမပေါ် သ မ် ြော မ်ှုမ ြော်းရှြိလြောနြိိုငမ်လြော်း?

Covid-19 သည် အမခ ်းစြီ်းပွ ်းတရ်းလပ်ုငန််းမ  ်းအတပေါ် သကတ်ရ ကမ်ှုမ  ်းရှိသက ော့သို ော့ FMI ကမုဏီြီ၏ တန ော့စဥ်လပ်ုငန််းလညပ် မ်ှု

အတပေါ်သကတ်ရ ကမ်ှုမ  ်းရှိခ ော့ပေါသည။် FMI ကမုဏီြီအပ်ုစ၏ု လပ်ုငန််းလညပ် မ်ှုဆိငုရ် တဆ ငရွ်ကမ်ှုအခ ိြုွဲ့ နငှ်ော့ ကကြို ငမ်ပငဆ်င်

ထ ်းသည်ော့ စြီ်းပွ ်းတရ်းအစြီအစဥ်အခ ိြုွဲ့ ို ော့ ငွ် တန ှင်ော့တန်ှးမှုမ  ်း ကကြံုတ ွွဲ့ နိငုပ်ေါသည။် ကမုဏီြီအုပ်စ၏ု စြီ်းပွ ်းတရ်းလပ်ုငန််းအခ ိြုွဲ့ ငွ်

တရ င််းအ ်းမ  ်း အ ိငု််းအ   စ်ခအုထိ က ဆင််းနိငုသ်ည်ု ု ခန် ော့မှန််းရပေါသည။် သို ော့တသ ် ကမုဏီြီ အပ်ုစမုှ ကနုက် စရ ိတ်လျှ ော့ခ မခင််း

နငှော့် အမခ ်း်ငတ်ငလွမ််းတကက င််းမ  ်းရ ှတြမွခင််းမှ စဆ်ငော့် ကမုဏီြီ၏ ဆံ်ုးရှု ံ်းမှုမ  ်းတလျှ ော့ခ ရန် စြီစဉ် ထ ်းတသ တကက ငော့် ကမုဏီြီအုပ်စ၏ု

ဘဏ္ဍ တရ်းအတပေါ် သသိသိ သ ထခိိုကမ်ှုရှိနိငုမ်ညမ်ု ုပ်ေါ။

Q: Covid-19 မ  ြောင့််  ိုမပဏီအိုပ်စို၏ ြောလရှညမ်ဟြောဗ ျူဟြောနငှ့်် စ်ီးပွေြော်းမ ်းတြိို်းဲ့ ဲှ မှုအစအီစဉ်မ ြော်းအမ ပြောင််းအလရှဲြိနြိိုငပ်ါသလြော်း?

Covid-19 အတမခအတန စ်ခ ုည််းတကက ငော့် ကမုဏီြီအပ်ုစ၏ု က လရညှမ်ု ဗ ျူု နငှော့် စြီ်းပွ ်းတရ်း ိ်ုးခ  ွဲ့ မှုအစြီအစဉ်မ  ်းအတမပ င််း

အလ ရှိမညမ်ု ုပ်ေါ။
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Q: FMIအမေ ြင့်C်ovid-19 ြောလအတွေင််းက ြိြိုတငမ်ဲ့ေ ့််မှေ််းနြိိုငမ်သြော စ်ီးပွေြော်းမ ်းအမ ဲ့အမေအမ ပြောင််းအလမဲ ြော်း ြိို မ  ြော် ြတန်ြိိုင ်ေ်

မညသ်ြိို ့်က ြိြိုတင ်ပငဆ်င ်ြော်းပါသလ?ဲ လိုပ်ငေ််းဆ လ် လ်ညပ်တန်ြိိုင ်ေ် မညသ်ည့်် စ်ီးပွေြော်းမ ်းအစအီစဥမ် ြော်း မ ်းဆွေ ဲြော်းပါသလ?ဲ

FMI သည် ရို ်းမအပ်ုစု၏  စစ်ိ  ်စပိ်ုင််းမြစ်သညန်ငှ်ော့အညြီ လပ်ုငန််းဆကလ်ကလ်ညပ် န်ိငုမ်ည်ော့ အစြီအစဥမ်  ်းကို ရို ်းမအုပ်စ၏ု စြီမံ

ခ က် စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းအ ိငု််း မပငဆ်ငထ် ်းပေါသည။် FMI ကမုဏီြီအပ်ုစသုည် မမိိ ို ော့၀နထ်မ််းမ  ်းကို အမိမ်ှ ဆင်ော့အလပ်ုလပ်ုမခင််း

(WFH) အစြီအစဉ်ကို လိအုပ်သလိခု မှ ထ် ်းမခင််းမြင်ော့ ၀နထ်မ််းမ  ်း၏ က န််းမ တရ်းလံမုခြံုမှုကို ဆကလ်ကဥ်ြီ်းစ ်းတပ်းသ ွ်းမညမ်ြစသ်ည။်

ထို ော့အမပင် ကမုီဏြီအပ်ုစုသည် ၄င််း၏ က လ ိတုငသွ ်းမပနလ်ညတ်ြ ်ထ ုန်ိငုသ်ည်ော့ အတမခအတနကို တစ င်ော့ကကည်ော့သ ွ်းမညမ်ြစ်ပပြီ်း

ကမုဏီြီမှ တရွ်းခ ယန်ိငုသ်ည်ော့ ဘဏ္ဍ တရ်းဆိငုရ် နည််းလမ််းမ  ်းကို မပနလ်ညသ်ံ်ုးသပ်သ ွ်းမညမ်ြစသ်ည။် ကမုဏီြီမှ အစုရယှယ် ရငှမ်  ်း၊

၀နထ်မ််းမ  ်း၊ ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း နငှော့် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းကကြီ်းကကပ်သမူ  ်းအပေါအ၀င် အဓိကသကဆ်ိငုသ်မူ  ်းနငှော့် စဥဆ်ကမ်မပ ်

ဆကသ်ယွသ် င််းတပ်းပို ော့သ ွ်းမည် မြစ်ပေါသည။်

Q: Memories Group နငှ့်် အြိမ် ဲ့ြံမ မစ်ီးပွေြော်းမ ်းလိုပ်ငေ််းမ ြော်းမှ ၀ယလ်ြိိုအြော်း ြိဲ့ြိို န်ြိိုငမ်ှုမ ြော်း FMI  ိုမပဏီအိုပ်စိုအမပေါ် မညသ်ည့််

သ မ် ြော မ်ှုမ ြော်းရှြိနြိိုငမ်လ?ဲ  ိုမပဏီအိုပ်စိုအမေ ြင့်် အဆြိိုပါအဲ့ အ်ဲဲ့မ ြော်းမှ မညသ်ြိို ့်မ  ြော် ြတသ်ွေြော်း ေ် စစီဥ ်ြော်းပါသလ?ဲ

ကမုဏီြီအုပ်စ၏ု ခရြီ်းသ ွ်းလပ်ုငန််းနငှ်ော့ အမိမ်ခတံမမလပ်ုငန််းမ  ်းအတနမြင်ော့ ်နထ်မ််းမ  ်း၊ မိ ြ်ကမ်  ်း၊ အမခ ်းလပ်ုငန််းမှ သကဆ်ိငုသ်မူ  ်း

နငှ်ော့ တပေါင််းသင််းဆကဆ်မံှုမ  ်းကို ဆကလ်ကထ်နိ််းသမိ််းသ ွ်းမခင််းမြင်ော့ လပ်ုငန််းမ  ်းလျှငမ်မနစ်ွ မပနလ်ညစ် ငန်ိငုရ်န် မပငဆ်ငထ် ်းပေါ

သည။် အဆိပုေါစြီ်းပွ ်းတရ်းလပ်ုငန််းမ  ်းအတပေါ် Covid-19 ၏ သကတ်ရ ကမ်ှုကို ကမုဏီြီသည် တရ ှငလ်  နိငုမ်ညမ်ု ုတ်သ တကက င်ော့

ခိုငမ် သည်ော့ စြီ်းပွ ်းတရ်းအတမခခအံု မ်မစ်  ညတ်ဆ ကထ် ်းမခင််းသည် အလနွအ်တရ်းကကြီ်းပေါသည။်

Q: Covid-19 သည် Yoma Central စမီြံ ြိေ််း အမ ြောငအ် ညမ်ြေါ်မှုအမပေါ် သ မ် ြော မ်ှုမ ြော်းရှြိနြိိုငသ်လြော်း? စမီြံ ြိေ််း ပပီ်းစ်ီးမည့််

သတမှ်တ ် မ် ြော်း ြိို  ပည့််မီနြိိုင ်ေ် လိုပ်ငေ််းဆ လ် လ်ညပ်တန်ြိိုင ်ဲ့င််း ပငဆ်ငမ်ှုမ ြော်း ပြိုလိုပ် ြော်းပါသလြော်း?

Yoma Central စြီမံကနိ််းသည် သ မ် ှထ် ်းသည်ော့ အခ ိနဇ်ယ ်းအ ိငု််း ဆကလ်ကအ်တက ငအ်ထညတ်ြ ်သ ွ်းမညမ်ြစ်ပပြီ်း စြီမအံပ်ုခ ြုပ်

သမူ  ်းမှ အခ ိနဇ်ယ ်းအတမပ င််းအလ မ  ်းမပြုလပ်ုသ ွ်းမညမ်ု ုပ်ေါ။

Q: လြောမည့်ဘ်ဏ္ဍြောမ ်းနစှအ်တွေင််း  ိုမပဏီအိုပ်စို၏အ မတမ် စိုဲ့ွေဲမ၀သည့်် အစအီစဥအ်မ ပြောင််းအလရှဲြိနြိိုငပ်ါသလြော်း?

လ မညော့ဘ်ဏ္ဍ တရ်းနစှအ် ငွ််း ကမုဏီြီအပ်ုစု၏ အမမ တ််စုခွ တ၀သည်ော့ အစြီအစဥအ်တမပ င််းအလ ကကြီ်းကကြီ်းမ ်းမ ်းရှမိညမ်ု ုဘ် 

အမမ တ်၀စုခွ တ၀မခင််းသည်လပ်ုငန််းစွမ််းတဆ ငရ်ညန်ငှ်ော့ တငသွ ်းလိအုပ်ခ ကမ်  ်းအတပေါ်မူ ညသ် ွ်းမညမ်ြစသ်ည။်

ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမြင်ော့ မှနက်နသ်ည်ော့ ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှုမ  ်းမပြုလပ်ုနိငုရ်န် မမိိ် ယ်

ယလူိသုည်ော့ ရယှယ် ကို ကကြို ငတ်လော့လ မှုမ  ်းမပြုလပ်ုသင်ော့ပေါသည။် အဆိပုေါ

တလော့လ မှုမ  ်းမပြုလပ်ုသည်ော့အခေါ ကမုဏီြီ၏ မညသ်ည်ော့အတကက င််းအရ မ  ်းကို ဥြီ်းစ ်း

တပ်းတလော့လ သင်ော့သညက်ို KBZSC မှ တအ ကပ်ေါအ ိငု််း အကကမံပြုလိပုေါသည။်

၁)  ိုမပဏီ၏လိုပ်ငေ််း ြိို ေြော်းလညပ်ါသလြော်း?

ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမြင်ော့ စတ  ော့ရယှယ်  ငွ် ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှုမမပြုလပ်ုမြီ ကမုဏီြီ စခ်ုသည် မညသ်ည်ော့စြီ်းပွ ်းတရ်းလပ်ုငန််းမ  ်းကို

တဆ ငရွ်ကလ် ကရ်ှသိညက်ို သရိှိန ်းလညထ် ်းသင်ော့ပေါသည။် ကမုဏီြီ၏ လကရ်ှတိဆ ငရွ်ကလ် ကရ်ှိသည်ော့လပ်ုငန််းမ  ်းကို န ်းလည်

သတဘ တပေါကရ်န် ခကခ် ပေါက အဆိပုေါကမုဏီြီ၏ ရယှယ် သည် ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှရံန် မသင်ော့တ  ်သည်ော့ စြီ်းပွ ်းတရ်း စခ်ု မြစ်နိငုတ်ခ ရှိသည်

ုု ယဆူနိငုပ်ေါသည။်

မမိိရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှလံိသုည်ော့ ကမုဏီြီသည် မညသ်ည်ော့ စြီ်းပွ ်းတရ်းကဏ္ဍနငှ်ော့ ဆကစ်ပ်မှုရှတိနသညက်ို သရိှိမခင််းသည် ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှု ဆံ်ုးမြ ်

ခ ကခ် ရ  ငွ် မ  ်းစွ အတထ ကအ်ကမူပြုနိငုပ်ေါသည။် ကမုဏီြီနငှ်ော့ ဆကစ်ပ်တနသည်ော့ စြီ်းပ ွ်းတရ်းကဏ္ဍ၏ စမွ််းတဆ ငရ်ညသ်ည် အဆိပုေါ

ကမုဏီြီ၏ စမွ််းတဆ ငရ်ညက်ို အက ိြု်းသကတ်ရ ကမ်ှုမ  ်းရှိတစနိငုတ်သ တကက င်ော့ ကမုဏီြီ၏ ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်းကိလုည််း သကတ်ရ က်

မှုရှိနိငုပ်ေါသည။် တဆ ကလ်ပ်ုတရ်းနငှ်ော့ ခရြီ်းသ ွ်းလပ်ုငန််း က ော့သို ော့စြီ်းပွ ်းတရ်းကဏ္ဍမ  ်းသည် ရ သြီအလိကုလ်ပ်ုငန််းလညပ် မ်ှုပံစုံမ ညူြီ

နိငုသ်ည်ော့အတလော့အထရှပိေါသည။် အဆိပုေါ ရ သြီအလိကုလ်ပ်ုငန််းလညပ် မ်ှုပံစုမံ  ်းကို သရိှိန ်းလညထ် ်းမခင််းသည် မှနက်နသ်ည်ော့

ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှုမပြုလပ်ုရ  ငွ် အတထ ကအ်ကမူပြုနိငုပ်ေါသည။်

ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှု

မပြုလပ်ုသင်ော့သလ ်း?
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YSX စ ရင််း၀ငက်မုီဏြီမ  ်းနငှ်ော့ သကဆ်ိငုရ် စြီ်းပွ ်းတရ်းကဏ္ဍမ  ်းကို တအ ကတ်ြေါ် မပပေါအ ိငု််း  ငမ်ပလိကုပ်ေါသည။်

၂)  ိုမပဏီ၏ ၀ငမ်ငွေ ရှြိသည့်် ပြံိုစြံ ြိို ေြော်းလညပ်ါသလြော်း?

ကမုဏီြီ၏ ၀ငတ်ငရွရှိသည်ော့ ပံစုကံိသုရိှနိ ်းလညမ်ခင််းသည် ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှု ဆံ်ုးမြ ခ် ကခ် ရ  ငွ် အတထ ကအ်ကမူပြုနိငုပ်ေါသည။် ရင််းနှြီ်း

မမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမြင်ော့ မညသ်ည်ော့ ၀ငတ်ငရွလမ််းတကက င််းမ  ်းမှ ကမုဏီြီကို တထ ကပံ်ော့မှုမ  ်းမပြုလပ်ုတနသညက်ို သရိှိသင်ော့ပေါသည။် အဆိပုေါ

၀ငတ်ငရွလမ််းတကက င််းမ  ်းမှ အဓကိ၀ငတ်ငနွငှ်ော့ ပံုမနှရ်၀ငတ်ငမွ  ်းကို ခွ မခ ်းသရိှိထ ်းသင်ော့ပပြီ်း ကမုဏီြီ၏ အန ဂေါ ၀်ငတ်ငရွရှမိှု ခိုငမ် မခင််း

ရှိမရှိကိလုည််း န ်းလညသ်တဘ တပေါကထ် ်းသင်ော့ပေါသည။်

ဥပမ MTSH ၏ စကမ်ှုဇုန၊် စြီ်းပွ ်းတရ်းနငှ်ော့ လတူနအမိရ် တမမကကွတ်ရ င််းခ င ှ်းရမ််းမှုမ  ်းမှ အဓိက၀ငတ်ငမွ  ်းရရှိလ ကရ်ှိပပြီ်း ၄င််း၏

ပံမုှန၀်ငတ်ငမွ  ်း ငွ် မပြုမပငထ်နိ််းသမိ််းစရိ ၊် တရြို်းနငှ်ော့ မလိလ  စနစ်ထနိ််းသမိ််းခ၊ စမွ််းအငသ်ံ်ုးစွ မှုအတပေါ် စြီမခံန် ော့ခွ ခ အစရှသိည်ော့ အခတကက်း

တငမွ  ်းပေါ၀ငလ် ကရ်ှိပေါသည။်

၃)  ိုမပဏီ၏ အ မတအ်စွေေ််းမ ြော်း တြိို်းပွေြော်းလြောနြိိုငသ်ည့်် အလြော်းအလြောရှြိပါသလြော်း?

စြီ်းပွ ်းတရ်း၏ အလ ်းအလ မ  ်းသည် နစှအ်နည််းငယအ် ငွ််း လျှငမ်မနစ်ွ တမပ င််းလ သ ွ်းနိငုတ်သ တကက င်ော့ ကမုဏီြီ စခ်ုသည်

အန ဂေါ  ်ငွ် ဆကလ်ကအ်မမ ရ်ရှိနိငုတ်ခ အလ ်းအလ ရှမိရှိကို သရိှိထ ်းသင်ော့ပေါသည။် ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမြင်ော့ ကမုဏီြီ စခ်ု

၏ အမမ ရ်ရှိနိငုတ်ခ ကို သရိှိန ်းလညရ်န် ကမုဏီြီ၏ စြီ်းပွ ်းတရ်း ိ်ုးခ  ွဲ့ မခင််း အစြီအစဥမ်  ်း၊ လကရ်ှရိင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှလံ ကရ်ှိသည်ော့

စြီမံကနိ််းမ  ်းနငှ်ော့ အဆိပုေါစြီမကံနိ််းမ  ်းမှ အမမ အ်စွန််းမ  ်းရရှနိိငုမ်ှုကို တလော့လ ထ ်းသင်ော့ပေါသည။်

ဥပမ FMI သည် စြီ်းပ ွ်းတရ်းနယပ်ယတ်ပေါင််းစံု (ဘဏ္ဍ တရ်း၊ အမိ်မခတံမမ၊ က န််းမ တရ်းနငှ်ော့ ခရြီ်းသ ွ်းလပ်ုငန််း)  ို ော့ ငွ်

ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှထံ ်းသည်ော့ ကမုဏီြီအပ်ုစုမြစပ်ေါသည။် ထို ော့တကက င်ော့ နိငုင်နံငှ်ော့ ကွ အဆိပုေါ စြီ်းပ ွ်းတရ်းလပ်ုငန််းမ  ်း ိ်ုး ကလ် သညန်ငှ်ော့ အမျှ

FMI သည် အက ိြု်းခံစ ်းခွင်ော့မ  ်းစွ ရရှိနိငုမ်ညမ်ြစသ်ည။်

စြော င််း၀င ်ိုမပဏီ သ ဆ်ြိိုင ်ြော စ်ီးပွေြော်းမ ်း ဏ္ဍ

First Myanmar Investment Public Co., Ltd (FMI) ဘဏ္ဍ တရ်း၊ က န််းမ တရ်း၊ အမိ်မခတံမမ၊ ုိ ုယန်ငှ်ော့

ခရြီ်းသ ွ်း

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd (MTSH) စကမ်ှုဇုနအ်မိရ် တြ ်ထ ုတ်ရ်း

Myanmar Citizens Bank Ltd (MCB) ဘဏ္ဍ တရ်း

First Private Bank Ltd (FPB) ဘဏ္ဍ တရ်း

TMH Telecom Public Co., Ltd (TMH) ဆကသ်ယွတ်ရ်း

Ever Flow River Group Public Co., Ltd (EFR) သယယ်ပိူု ော့တဆ ငတ်ရ်း၀နတ်ဆ ငမ်ှု

၄)  ိုမပဏီ၏ စမီြံအိုပ်ဲ့ ြိုပ်သမူ ြော်း ြိို သြိရှြိပါသလြော်း?

စြီ်းပွ ်းတရ်းခကခ် သည်ော့ အခ ိနက် လမ  ်း ငွ် ကမုီဏြီစြီမအံုပ်ခ ြုပ်သမူ  ်းသည် ကကြံုတ ွွဲ့ရသည်ော့ စိနတ်ခေါ်မှုမ  ်းမှ မြ သ်န််းခ ော့ပံုနငှ်ော့

ပပြီ်းခ ော့သည်ော့နစှ်မ  ်း ငွ် ကမုဏီြီ၏ စမွ််းတဆ ငရ်ညမ်  ်းကို တလော့လ မခင််းမြင်ော့ ကမုီဏြီ စြီမံအပ်ုခ ြုပ်သမူ  ်း၏ စမွ််းတဆ ငရ်ညမ်  ်းကို

အက မြ န်ိငုပ်ေါသည၊်။ ဥပမ YSX  ငွ် စ ရင််း၀ငထ် ်းသည်ော့ FMI ကမုဏီြီအပ်ုစသုည် ၄င််းနငှ်ော့ သကဆ်ိငုသ်ည်ော့ စြီ်းပွ ်းတရ်းနယပ်ယမ်  ်း

 ငွ် ထပ်ိ န််းကမုဏီြီအမြစ် နစှတ်ပေါင််းမ  ်းစွ ရပ် ညထ် ်းနိငုသ်ည်ော့ ကမုဏီြီ စခ်မုြစပ်ေါသည။် အဆိပုေါကမုဏီြီသည် မ ညူြီသည်ော့

စြီ်းပွ ်းတရ်းက လ ို ော့ကို မြ သ်န််းခ ော့ပပြီ်းမြစတ်သ တကက င်ော့ ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမြင်ော့ ကမုဏီြီ၏ နစှပ် လ်ညအ်စြီရငခ်ံစ မ  ်းကို

တလော့လ မခင််းမြင်ော့ နစှ်အလိကု် ကမုီဏြီ စြီမံအုပ်ခ ြုပ်သမူ  ်း၏ စွမ််းတဆ ငရ်ညက်ို အက မြ န်ိငုမ်ညမ်ြစသ်ည။်

၅)  ိုမပဏီ၏ အ မတမ်၀စိုဲ့ွေဲမပ်းသည့်် အစဥအ်လြော ြိို သြိရှြိပါသလြော်း?

ရယှယ် အမမ တ်၀စမု  ်းမှ ပံတုသ၀ငတ်ငရွရှိလိသုည်ော့ ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမြင်ော့ ရယှယ် မ၀ယယ်မူြီ ကမုဏီြီ၏ အမမ တ်၀စု

ခွ တပ်းသည်ော့ အစဥအ်လ ကို သရိှိန ်းလညထ် ်းသင်ော့ပေါသည။် အမမ တ်၀စပံုုမှနတ်ပ်းအပ်သည်ော့ ခိုငမ် သည်ော့ ကမုဏီြီမ  ်းကို dividend

stocks မ  ်းုု ယဆူနိငုပ်ေါသည။် သို ော့တသ ် အမမ တ်၀စမုတပ်းအပ်သည်ော့ကမုဏီြီမ  ်းကို ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှရံနမ်သင်ော့တ  ်သည်ော့ ကမုဏီြီမ  ်းုု

ယဆူ၍ မရနိငုပ်ေါ။ အဆိပုေါကမုီဏြီမ  ်းသည် ရရှိသည်ော့၀ငတ်ငမွ  ်းကို ကမုီဏြီ ငွ် မပနလ်ညရ်င််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံခင််းမြင်ော့ ကမုီဏြီ၏ ိ်ုး ကမ်ှုကို
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အတလ်းတပ်းသည်ော့ ကမုီဏြီမ  ်းမြစတ်သ တကက င်ော့ မြစ်သည။် ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းသည် ကမုဏီြီ ိ်ုး ကလ် သညန်ငှ်ော့အမျှ ရယှယ် တစ ်း

နှုန််းမမင်ော့ ကလ် နိငုသ်ည်ော့ အက ိြု်းခံစ ်းခွင်ော့ ရရှိနိငုပ်ေါသည။်

YSX စ ရင််း၀ငက်မုီဏြီမ  ်း၏ တငသွ ်းအမမ တ်၀စတုပ်းအပ်သည်ော့ အစဥ်အလ မ  ်းကိ ုတအ ကပ်ေါအ ိငု််း တြ ်မပလိကုပ်ေါသည။်

စြော င််း၀င်

 ိုမပဏီ
2015 2016 2017 2018 2019 2020

FMI 120 135 100 100 - -

MTSH 200 250 260 230 250 200

MCB 650 650 300 200 400 N/A

FPB 2,200 2,000 2,000 2,000 2,500 N/A

TMH N/A N/A 25 200 50 N/A

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

KBZSC Secondary Market

အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်းကို စတ  ော့ရယှယ် မ  ်းနည််း ူ KBZSC  ငွ် စ ငအ်တရ င််းအ်ယမ်ပြုလပ်ုနိငုပ်ပြီမြစတ်ကက င််း သ င််း

တက င််းပေါ်းအပ်ပေါသည။် အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်အ ကွ် တန ော့စဥ်် ယတ်စ ်းတရ င််းတစ ်းနှုန််းထ ်းမ  ်းကို KBZSC Facebook စ မ ကန် ှ ငွ်

ထ ုမ်ပနတ်ပ်းသ ွ်းမည် မြစ်ပေါသည။်

အစြိို်း မငွေတြိို စ်ြောဲ့ ြိုပ်မ ြော်း ြိို မညသ်ြိို ့်၀ယယ်နူြိိုငသ်လ?ဲ

ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမြင်ော့ ပံမုှနအ် ်းမြင်ော့ တင ွိကုစ် ခ ြုပ််ယယ်ရူန် မမနမ် နိငုင်ဗံုိဘုဏမ်ှ (၁) လလျှင် (၂) ကကမိ်မပြုလပ်ုသည်ော့

တလလစံနစ်မြင်ော့ တငတွခ ်းသကတ်သခံလကမ်ှ ရ်ကမုဏီြီ (securities company) မှ  ဆင်ော့ ်ယယ်နူိငုပ်ေါသည။် လကရ်ှအိခ ိန ်ငွ် က ပ်

သနိ််း ၅ တထ ငမ်ှ စ င၍် အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်းကို တလလဆံွ ၍ ်ယယ်ရူတသ တကက င်ော့ သ မ နရ်င််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံအူမ  ်းစုအြို ော့

အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်း ငွ် ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှရံန် အခကအ်ခ မ  ်းစွ ရှိပေါသည။်

ထို ော့တကက င်ော့ ယခုနစှ်ဆန််းပိုင််းမစှ င၍် အမ  ်းမပညသ်မူ  ်း အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်း ငွ် လယွက်စူွ ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှနံိငုရ်နအ် ကွ်

KBZSC မှ တင ွိကုစ် ခ ြုပ် လကလ်ြီတစ ်းကကွက်ို စ ငအ်တက ငအ်ထညတ်ြ ်ခ ော့ပေါသည။် ယခုအခေါ KBZSC  ငွ် ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံူ

မ  ်းအတနမြင်ော့ အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်းကို က ပ် ၁၀ သနိ််းမစှ ငက် ြုန််း (သို ော့) KBZSC ရံု်းသို ော့ လကူိယု ်ိငုလ် တရ က၍်

အလယွ ်ကူ် ယယ်နူိငုပ်ပြီမြစသ်ည။်
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KBZSC အစြိို်း မငွေတြိို စ်ြောဲ့ ြိုပ် Secondary Market အလိုပ်လိုပ်ပြံို

ယခုနစှ် ဧပပြီလမှစ ငပ်ပြီ်း အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်းကို စတ  ော့ရယှယ် မ  ်းနည််း ူ secondary market နည််းလမ််းမြင်ော့ KBZSC  ငွ်

ပံမုှနအ်တရ င််းအ်ယမ်ပြုလပ်ုနိငုပ်ပြီမြစတ်ကက င််း သ င််းတက င််းပေါ်းအပ်ပေါသည။် ယခငက် ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမြင်ော့ တင ွိကုစ် ခ ြုပ်

မ  ်းကို အတရ င််းအ်ယမ်မပြုလပ်ုပ တင ွိကုစ် ခ ြုပ်သက ်မ််းကနုဆ်ံ်ုးသည်ော့အခ ိနအ်ထိ ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှတံလော့ရှပိေါသည။် ယခအုခေါ KBZSC

မှ အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်းကို secondary market နည််းလမ််းမြင်ော့စ င် တဆ ငရွ်ကတ်နပပြီမြစတ်သ တကက င်ော့ ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း

အတနမြင်ော့ KBZSC Facebook စ မ ကန် ှ ငွ် ထ ုမ်ပနထ် ်းသည်ော့ တန ော့စဥအ််ယအ်တရ င််းနှုန််းထ ်းမ  ်းမြင်ော့ တက ်မရငှခ်မပေါ၀ငဘ် 

ပံုမှနအ်တရ င််းအ်ယမ်ပြုလပ်ုနိငုပ်ပြီမြစသ်ည။်

အစြိို်း မငွေတြိို စ်ြောဲ့ ြိုပ်မစ ်းနှုေ််းမ ြော်း ြိို မညသ်ြိို ့်သတမှ်တသ်လ?ဲ

အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်၏ တစ ်းကကွတ်ပေါကတ်စ ်းမှ စ ရင််းရငှ််းလင််းသည်ော့တန ော့ (settlement date)၊ တစ ်းကကွ ်ငွမ်ြစတ်ပေါ်တနသည်ော့

အ ိ်ုးနှုန််းထ ်း (market interest rate) နငှ်ော့ တစ ်းကကွ၏် ်ယလ်ိအု ်းတရ င််းလိအု ်း (market demand and supply) အတပေါ်မူ ည၍်

တစ ်းနှုန််းအတမပ င််းအလ ရှမိည် မြစ်သည။် တင ွိကုစ် ခ ြုပ်တလျှ ော့တစ ်းနှုန််း (discount rate) နငှ်ော့ တင ွိကုစ် ခ ြုပ် နြုိ််း (price)  ို ော့သည်

 နြုိ််းတမပ င််းမပနတ်ရွွဲ့လ  ်းသည်ော့ သတဘ သဘ ်ရှသိည။် ထို ော့တကက င်ော့ တလျှ ော့တစ ်းနှုန််းက ဆင််းလျှင် တင ွိကုစ် ခ ြုပ်၏  နြုိ််းသည်

မမင်ော့ ကမ်ညမ်ြစ်ပပြီ်း တလျှ ော့တစ ်းနှုန််းမမင်ော့ ကပ်ေါက တင ွိကုစ် ခ ြုပ်၏ နြုိ််းသည် တလ  ော့က သ ွ်းမည် မြစ်သည။်
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မငွေတြိို စ်ြောဲ့ ြိုပ်

အမှတ်

မငွေတြိို စ်ြောဲ့ ြိုပ်

အမည်

သ တ်မ််း ိုေ်ဆြံို်းမည့််မေ ့်

(DD/MM/YYYY)

အ၀ယ်

(MMK)

အမ ြောင််း

(MMK)

GVT2103057
Govt. of MM

05 March 2021 T-Bill
05-03-2021

95,218.22
(7.8% p.a)

-
-

GVT2105078
Govt. of MM

07 May 2021 T-Bill
07-05-2021

93,797.06
(8.1% p.a)

94,013.04
(7.8% p.a)

GVTB22086
Govt. of MM

15 August 2022 T-Bond
15-08-2022

102,292.67
(7.6% p.a)

102,958.10
(7.25% p.a)

KBZSC အစြိို်း မငွေတြိို စ်ြောဲ့ ြိုပ် Secondary Market နှုေ််း ြော်းမ ြော်း (၉/၇/၂၀၂၀)

*အထကတ်ြေါ် မပပေါတစ ်းနှုန််းမ  ်းသည် က ပ် (၁)သနိ််းတပေါ် ငွ် အတမခခံ၍ ကွခ် ကထ် ်းမခင််းမြစသ်ည။်

** အထကတ်ြေါ် မပပေါ T-bond တစ ်းနှုန််းမ  ်းသည် အစို်းရသို ော့ကကြို ငတ်ပ်းတဆ ငရ်မည်ော့ အ ိ်ုး (Accrued Interest) ပေါ၀ငပ်ပြီ်းမြစပ်ေါသည။်

***အစို်းရတင ွိကုစ် ခ ြုပ်အတရ င််းအ၀ယမ်  ်းအ ကွ် တက ်မရငှခ်တပ်းတဆ ငရ်မခင််းမရှပိေါ။

KBZSC 

Covid-19 အခ ိနက် လ ငွ် မပည ်ငွ််းရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း

မမနမ် နိငုင်အံရင််းအနှြီ်းတစ ်းကကွ၏် အန ဂ အ်လ ်းလ ကို

သရိှိနိငုတ်စရန် ရညရွ်ယ၍် KBZSC မှ ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှုဆိငုရ် 

တဆ်ွးတန်ွးပွ ကို ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း ငွ် Facebook Live မှ

 ဆင်ော့ က င််းပမပြုလပ်ုခ ော့ပေါသည။် ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း၏

Executive Senior Manager မြစသ်ူ ဥြီ်းသကထ်နွ််းဥြီ်း၊

မမနမ် နိငုင်ံ တငတွခ ်းသကတ်သခံလကမ်ှ လ်ပ်ုငန််း ကကြီ်းကကပ်

တရ်းတက ်မရငှ၏် Director of Market Surveillance မြစသ်ူ

ဥြီ်းဆန််း၀င််းနငှ်ော့ KBZSC ၏ Deputy Head of Equity Capital

Markets မြစ်သူ ဥြီ်းမမင်ော့တဋ္ဌ်း၀င််း ို ော့မှ တဆ်ွးတန်ွးခ ော့သည်ော့

အတကက င််းအရ မ  ်း၏ အက ဥ််းခ ြုပ်ကို တအ ကပ်ေါအ ိငု််း

 ငမ်ပလိကုပ်ေါသည။်

လ ရှ်ြိ မစ ်း ွေ မ်မ  ြောသည့််အဲ့ ြိေ် ြောလတွေင် YSX အမေ ြင့််  င််းနှ်ီး မ ြိုပ်နှြံသမူ ြော်း အ င််းအနှ်ီးမစ ်း ွေ တ်ွေင် ယြံို  ညမ်ှုတြိို်းပွေြော်း

လြော ေ် မညသ်ြိို ့်မဆြောင ်ွေ  ်ြော်းပါသလ?ဲ

U Thet Htun Oo - စ ရင််း၀ငမ်ည်ော့ကမုဏီြီမ  ်းမှ ပံ်ု ငမ်ခင််းမမပြုလပ်ုမြီ YSX အတနမြင်ော့ ၄င််း၏ သ မ် ှထ် ်းသည်ော့ အရညအ်တသ်ွး

သ မ် ှခ် ကစ်ံနှုန််းမ  ်းနငှ်ော့ အညြီ စ ရင််း၀ငမ်ည်ော့ကမုဏီြီမ  ်းအတပေါ် အဆင်ော့ဆင်ော့တသ စစတ်ဆ်းမှု (due diligence) မ  ်းမပြုလပ်ုပေါသည။်

စ ရင််း်ငခ်ွငော့ရ်ရှိပပြီ်းတသ ကမုဏီြီမ  ်း၏ လပ်ုငန််းလညပ် မ်ှုဆိငုရ် အခ ကအ်လကမ်  ်းနငှ်ော့ ရယှယ် အတရ င််း အ၀ယဆ်ိငုရ် 

အခ ကအ်လကမ်  ်းကိလုည််း စဥ်ဆကမ်မပ ် တစ င်ော့ကကည်ော့စစတ်ဆ်းမခင််းမ  ်းမပြုလပ်ုလ ကရ်ှပိေါသည။် ကမုီဏြီဒေါရိုက ် မ  ်းကိလုည််း

အ ငွ််းသ င််းမြငော့် အတရ င််းအ်ယမ်ပြုလပ်ုမခင််း (insider trading)၊ တ ်းကကွမ်ခယလ်ယှမ်ခင််း (market manipulation) နငှော့်

ပ သ်ကသ်ည်ော့ တရ ှငရ်နအ်ခ ကမ်  ်းကို ရငှ််းလင််း ငမ်ပမခင််း၊ မပည ်ငွ််းရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအ ကွလ်ည််း မှနက်နသ်ည်ော့ ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှု

မ  ်းမပြုလပ်ုနိငုရ်န် အသပိည တပ်းတု တမပ ပွ မ  ်းမပြုလပ်ုခ ော့ပေါသည။် ယခလုို covid-19 က လအ ငွ််း ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း စို်းရိမပ်ပူနမ်ှု

က တစရန် စ ရင််း်ငက်မုဏီြီမ  ်းအတနမြငော့် စြီ်းပွ ်းတရ်း လပ်ုငန််းမ  ်းအတပေါ်ကိဗုစ်နငှော့် ပ သ်ကသ်ညော့် အက ိြု်းသကတ်ရ ကမ်ှုမ  ်းကို

ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းသရိှိနိငုရ်န် ကမုဏီြီ၏ လပ်ုငန််းဆိငုရ် သ င််းထ ုမ်ပနခ် ကမ်  ်းကို အခ ိနန်ငှော့ ်တမပ်းညြီ ထ ုမ်ပနတ်ပ်းရန် YSX မှ

ည နက်က ်းမှုမ  ်းလည််း မပြုလပ်ုထ ်းပေါသည။်
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Covid-19 သည်  ေဥ်ီးရှယယ်ြောမ ြောင််းဲ့  ဲ့င််း (IPO) နငှ့်် မေြော  ်ပ်စြော င််း ငမ်ည့်် ိုမပဏီမ ြော်း၏ စြော င််း ငမ်ည့် ် အဲ့ ြိေ်ဇယြော်း

(timeline) အမပေါ်မညသ်ြိို ့်သ မ် ြော မ်ှုရှြိနြိိုငပ်ါမလ?ဲ မူလ ညမှ်ေ််း ြော်းသည့််အဲ့ ြိေ်ဇယြော်းအတြိိုင််း စြော င််း ငန်ြိိုင ်ေ် SECM အမေေဲ ့်

မညသ်ြိို ့်က ြိြိုတင ်ပငဆ်ငမ်ဆြောင ်ွေ  ်ြော်းသလ?ဲ

U Sun Win - Covid-19 တကက ငော့် ကမုီဏြီမ  ်း၏ စ ရင််း်ငမ်ညော့အ်ခ ိနဇ်ယ ်းတပေါ် သကတ်ရ ကမ်ှု ခ ိြုွဲ့ ရှခိ ော့ပေါသည။် ဥပမ အတနမြငော့-်

EFR ကမုဏီြီ၏ စ ရင််း်ငမ်ညော့အ်ခ ိနဇ်ယ ်းကို မ လ်မှ တမလသို ော့ တမပ င််းလ တပ်းခ ော့ရ  တ ရွှခိ ော့တပမယော့် တအ ငမ်မငစ်ွ စ ရင််း်င်

နိငုခ် ော့ပေါ ယ။် SECM အတနမြင်ော့ လကရ်ှစိ ရင််း်ငရ်န် မပငဆ်ငလ် ကရ်ှိသည်ော့ ကမုဏီြီ ခ ိြုွဲ့ ရှပိေါသည။် Covid-19 က လအ ငွ််း

သ မ် ှထ် ်းတသ အခ ိနဇ်ယ ်းအ ငွ််း IPO လပ်ုငန််းစဥမ်  ်းတဆ ငရွ်ကန်ိငုရ်နန်ငှ်ော့ YSX  ငွ် စ ရင််း၀ငန်ိငုရ်န် ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း

 ငွ် JICA နငှော့် SECM ြွ ွဲ့စည််းထ ်းတသ Special Task Force (STF) မှတဆ ငရွ်ကလ် ကရ်ှိသက ော့သို ော့YSX Listing Consulting Division

အတနန ော့လည််း အခမ ော့တဆ်ွးတန်ွး ိငုပ်ငမ်ှုမ  ်း မပြုလပ်ုတပ်းလ ကရ်ှိပေါသည။်

Covid-19 သည် အမသ်းစြော်းနငှ့်် အလတစ်ြော်းလိုပ်ငေ််းမ ြော်းအမပေါ် မညသ်ည့််သ မ် ြော မ်ှုမ ြော်းရှြိဲဲ့့်ပါသလ?ဲ လ ရှ်ြိမဆြောင ်ွေ လ်  ရှ်ြိ

သည့်် M&A ေဲ ့်IPO မ ြော်းအမပေါ် မညသ်ည့်် သ မ် ြော မ်ှုမ ြော်းရှြိနြိိုငသ်လ?ဲ

U Myint Htay Win – Covid-19 တကက ငော့် အတသ်းစ ်းနငှ်ော့ အလ စ် ်းလပ်ုငန််းမ  ်းအတပေါ် ထခိိုကမ်ှု ခ ိြုွဲ့ ရှပိေါသည။် သို ော့တသ ်

နိငုင်တံ  ်အတနမြင်ော့လည််း Covid-19 မပနလ်ညက်စု ်းမခင််းအစြီအမံ (CERP) သည် အဆိပုေါလပ်ုငန််းမ  ်းကို ဥြီ်းစ ်းတပ်းတထ ကပံ်ော့နိငုရ်န်

စြီစဥ်တဆ ငရွ်ကခ် ော့ပေါသည။် Covid-19 က လအ ငွ််း ကမုဏီြီ နြုိ််းမ  ်းပံုမှနထ်က် အနည််းငယက် ဆင််းတနမခင််းတကက ငော့် M&A

လပ်ုငန််းမ  ်းအတပေါ် နိငုင်မံခ ်းရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း ပိုမိစုိ ်် ငစ် ်းလ နိငု ် ော့အ ကွ် အန ဂ အ်လ ်းအလ တက င််းမွနလ် နိငုတ်ခ 

ရှိပပြီ်းတ  ော့ IPO အတနန ော့ကတ  ော့ လ မညော့န်စှ် ငွ် လပ်ုငန််းစဥ်မ  ်းမပ ်းလ နိငု၍် အလ ်းအလ ပိုမိုတက င််းမွနလ် နိငုပ်ေါ ယ်။

SECM အမေ ြင့်် Covid-19  ြောလ YSX တွေင်  င််းနှ်ီးမငွေရှြောမြွေ ေ်နငှ့်် အေြောဂတ် စြော င််း င ်ိုမပဏီအ ြစ ်ငမ် ြော န်ြိိုင ်ေ်  ပငဆ်ငမ်ေ

သည့််  ိုမပဏီမ ြော်း ြိို မညသ်ြိို ့် ညူမီ ြော ပ်ြံ့်မှုမ ြော်းမပ်းသွေြော်း ေ် စစီဥ ်ြော်းသလ?ဲ

U Sun Win – နိငုင်တံ  ်အတနမြင်ော့ Covid-19 က လအ ငွ််း CERP မ  ်းအစြီအစဉ်မ  ်းတဆ ငရွ်ကထ် ်းမှုမ  ်းရှသိက ော့သို ော့ SECM

အတနမြင်ော့လည််း အန ဂေါ  ်ငွ် ကမုဏီြီမ  ်း အရင််းအနှြီ်းရ ှတြွနိငုရ်န် Covid-19 က လအ ငွ််း ကမုဏီြီမှ ထ ုတ်၀တရ င််းခ သည်ော့

တင ွိကုစ် ခ ြုပ်တစ ်းကကွ် (corporate bond market) နငှ်ော့ပ သ်ကသ်ညော့် တဆ်ွးတန်ွးမှုမ  ်းလပ်ုတဆ ငလ် ကရ်ှပိေါသည။် လကရ်ှအိခ ိန်

 ငွ် ကမုဏီြီမ  ်း စ ရင််း၀ငရ်န် ပံမုှနအ် ိငု််း လိအုပ်သည်ော့စစတ်ဆ်းတဆ ငရွ်ကမ်ှုမ  ်းကိုလည််း မပြုလပ်ုလ ကရ်ှသိက ော့သို ော့ ကမုဏီြီ၏

လပ်ုငန််းအတပေါ်မ ူည၍် စ ရင််း၀ငရ်န် သ မ်ှ ထ် ်းသည်ော့စံနှုန််းမ  ်းကိလုည််း မပနလ်ညစ်ဥ််းစ ်းသံ်ုးသပ်သ ွ်းမည် မြစ်သည။်

လ ရှ်ြိ င််းနှ်ီးမငွေရှြောမြွေမေမသြော ိုမပဏီမ ြော်းအမေ ြင့်် မညသ်ည့််အဲ့ အ်ဲဲ့မ ြော်း   ြံြိုမတွေှလ  ရှ်ြိသလ?ဲ

U Myint Htay Win - လကရ်ှရိင််းနှြီ်းတငရွ ှတြွနိငုသ်ည်ော့ နည််းလမ််း ၂ မ ိြု်းရှိပပြီ်း ကမုဏီြီ၏ ရယှယ် တရ င််းခ မခင််းမြင်ော့ ရင််းနှြီ်းတငရွ ှတြွ

မခင််း (equity financing) နငှ်ော့ တ က်းပမြီရယမူခင််းမြင်ော့ ရင််းနှြီ်းတငရွ ှတြွမခင််း (debt financing) ု၍ူ ရှပိေါသည။် မပည ်ငွ််းကမုဏီြီမ  ်း ငွ်

ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံည်ော့ Strategic Investor မ  ်းနငှ်ော့ Private Equity မ  ်းမှ စြီ်းပွ ်းတရ်းကဏ္ဍအသြီ်းသြီ်း၏ အဆင်ော့ ၁ မှ ၃ အ ငွ််းရပ် ည်

တနသည်ော့ကမုဏီြီကကြီ်းမ  ်း ငွသ် ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှတံလော့ရှပိေါသည။် ထို ော့တကက ငော့် အတသ်းစ ်းနငှ်ော့ အလ စ် ်းကမုဏီြီမ  ်းအ ကွ် ရင််းနှြီ်းတငရွ ှ

တြွရန် ခကခ် မှု ခ ိြုွဲ့ ရှိပေါသည။်

နြိိုငင်ြံမတြော်အစြိို်း ၏ Covid-19 relief plan သည်  ပညတ်ွေင််းစ်ီးပွေြော်းမ ်းလိုပ်ငေ််းမ ြော်းအမပေါ် မညသ်ည့််အ  ြိြို်းသ မ် ြော မ်ှုရှြိမလ?ဲ

U Thet Htun Oo - နိငုင်အံစို်းရ၏ Covid-19 relief plan သည် မပည ်ငွ််းစြီ်းပွ ်းတရ်းလပ်ုငန််းမ  ်းအတပေါ် အမ  ်းအ ်းမြင်ော့

အက ိြု်းသကတ်ရ ကမ်ှုမ  ်းရှိခ ော့ပေါ ယ။် အစို်းရအတနမြငော့် တခ ်းတငအွပ်တငမွ  ်းအတပေါ် အ ိ်ုးနှုန််းတလျှ ော့ခ မှုမ  ်းမပြုလပ်ုခ ော့သညော့အ် ကွ်

လပ်ုငန််းအမ  ်းစု ငွ် တငတွကက်းလညပ် န်ိငုမ်ှုကို အ ိငု််းအ   စခ်အုထိ အတထ ကအ်ကမူြစတ်စခ ော့ပေါ ယ။် အ ိ်ုးနှုန််း ၁%မြငော့်

တခ ်းတငမွ  ်း သကသ်ကသ် သ ထ ုတ်ခ ်းတပ်းမခင််းအတနမြငော့လ်ည််း ပဂုဂလကိ အတသ်းစ ်းနငှ်ော့အလ စ် ်းလပ်ုငန််းမ  ်း လပ်ုငန််းလညပ် ်

မှုကို အတထ ကအ်ကမူြစတ်စခ ော့ပေါသည။် နိငုင်တံ  ်အစို်းရအတနမြင်ော့ M&A လပ်ုငန််းစဥမ်  ်းကို ပိုမိအု ်းတပ်းလပ်ုတဆ ငလ် သညက်ို

မမငတ် ွွဲ့ရမခင််းသည် ပဂုဂလကိလပ်ုငန််းမ  ်းအ ကွ် တက င််းမွနသ်ည်ော့ လပ်ုတဆ ငမ်ှု စရ်ပ်မြစ်ပေါသည။် အစို်းရအတနမြင်ော့ တင ွိကု်

စ ခ ြုပ်တစ ်းကကွက်ို ထထိတိရ ကတ်ရ ကလ်ပ်ုတဆ ငတ်ပ်းနိငုပ်ေါက ကမုဏီြီမ  ်းအတနမြင်ော့ စတ  ော့ရယှယ် တစ ်းကကွ ်ငွသ် မက

တင ွိကုစ် ခ ြုပ်တစ ်းကကွ ်ငွ် ရင််းနှြီ်းတငမွ  ်းရ ှတြွနိငုလ်မိ်ော့မည် မြစ်သည။်
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 မေ်မြောနြိိုငင်ြံတွေင် မေသတွေင််းနြိိုငင်ြံမ ြော်းေည််းတူ စမတြော့်အြိပ်ဲ့ ြိေ််းတွေင် စြော င််း၀ငန်ြိိုင ်ဲ့င််းမရှြိမသ်းသည့််  ိုမပဏီမ ြော်းအတွေ ် second

board တညမ် ြောငမ်ည့််အစအီစဥရှ်ြိပါသလြော်း?

U Thet Htun Oo - ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််းရှိ စ ရင််း၀ငတ်ရ ကရ်န် သ မ်ှ ထ် ်းသည်ော့ စံနှုန််းမ  ်းသည် နိငုင် ံက စံနှုန််းမ  ်းမြင်ော့

 တမပ်းညြီ သ မ်ှ ထ် ်းသည်ော့အ ကွတ်ကက င်ော့ သ မ်ှ ခ် ကစ်ံနှုန််းမမပည်ော့မြီတသ်းသည်ော့ ကမုဏီြီမ  ်းအတနမြင်ော့ ရင််းနှြီ်းတငရွ ှတြွနိငုရ်နန်ငှ်ော့

ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း အဆိပုေါကမုဏီြီမ  ်း၏ ရယှယ် မ  ်းကို အတရ င််းအ၀ယမ်ပြုလပ်ုနိငုရ်န် second board ကို  ညတ်ထ ငမ်ည်ော့

အစြီအစဥ်ရှပိေါသည။် လကရ်ှအိခ ိန ်ငွ် အဆိပုေါ second board အ ်း ညတ်ထ ငန်ိငုရ်န် မပငဆ်ငမ်ှုမှ အကကမ််းအ ်းမြင်ော့ ပပြီ်းစြီ်းပပြီ်း

မြစ်၍ သကဆ်ိငုရ် ၀နက်ကြီ်းဌ န၏ ခွင်ော့မပြုခ ကရ်ရှရိန်  ငမ်ပထ ်းသည်ော့ အတနအထ ်း ငွ် ရှိပေါသည။်

လ ရှ်ြိ YSX တွေင် နြိိုငင်ြံ ဲ့ြော်း င််းနှ်ီး မ ြိုပ်နှြံမှုမ ြော်းစတင ်ပြိုလိုပ်နြိိုငပ်ပီ ြစသ်ည့််အတွေ ် နြိိုငင်ြံ ဲ့ြော်း င််းနှ်ီး မ ြိုပ်နှြံမှုမ ြော်း ပြိုလိုပ်ဲ့ွေင့််မပ်းဲဲ့့်သည့််

တ ဲ့ြော်း အ င််းအနှ်ီးမစ ်း ွေ မ် ြော်း ြိို မလ့်လြော ဲ့င််း ြင့််  ပညတ်ွေင််း င််းနှ်ီး မ ြိုပ်နှြံသမူ ြော်း မညသ်ည့်် မမ ြော်လင့််ဲ့  မ် ြော်း ြော်းရှြိနြိိုငမ်လ?ဲ

U Thet Htun Oo - လကရ်ှိနိငုင်မံခ ်းရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှု ခငွ်ော့မပြုခ ော့ပပြီ်းမြစ်သည်ော့အ ကွ် စ ရင််း၀ငက်မုဏီြီမ  ်းအတနမြင်ော့ ရင််းနှြီ်းတငမွ  ်းကို

နိငုင်မံခ ်းရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းမှ အမ  ်းဆံ်ုး ၃၅% အထိ ရ ှတြွနိငုမ်ညမ်ြစသ်ည။် တဒသအ ငွ််း အရင််းအနှြီ်းတစ ်းကကွမ်  ်း ငွ်

နိငုင်မံခ ်းရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှုကို ရ ခိုငန်ှုန််း  စစ်ိ  ်စပိ်ုင််းမှ ၁၀၀% အမပည်ော့အထိ ခငွ်ော့မပြုခ ော့သညက်ို မပည ်ငွ််းရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း

တလော့လ နိငုပ်ေါသည။် နိငုင် ံက အရင််းအနှြီ်းတစ ်းကကွမ်  ်း ငွ် mutual fund မ  ်းနငှ်ော့ trust fund မ  ်း ြွ ွဲ့စည််းပပြီ်း အရင််းအနှြီ်း

တ ်းကကွက်ို ပိမုိုမပညော့စ်ံတုက င််းမွနတ်အ င် လပ်ုတဆ ငသ် ွ်းသက ော့သို ော့ မမနမ် ော့အရင််းအနှြီ်းတ ်းကကွအ်တနန ော့လည််း ထိသုို ော့လပ်ုတဆ ငမ်ခင််း

မြငော့် ပိုမိုတက င််းမွနမ်ပညော့စ်ံတုသ အရင််းအနှြီ်းတ ်းကကွ် မြစ်လ နိငုပ်ေါ ယ။်
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တာ၀န္မွ ကင္းလြတ္္  ကာင္း သ ္  းိ င္း (Disclaimer)

The Market Watch Newsletter  ား KBZSC မွ  မ ားိ ပ္သသသ ို႔  သ  ပာ္ းရန္ ရပ္ရြယ္၍  မ ားိ ပ္သသတို ႔  လြယ္တကသရရွ ွိႏ ိုင္္သာ   က္ လက္မ ားွွိႏင္ႏွင့္  ိ ားမွန္ကန္္သာသတင္း
 ရင္း ိမမ္မ ား ားမွွိငမ္း၍ ထိုတ္္၀ိ င္းိ မ္ စသပ္သည္။ ဤသတင္းလ ာတြင္္ ာ္ိ ထား္သာ   က္ လက္မ ားသပ္ ရင္းွွွိႏးိမွ  ္ွွိႏ မ ွွိႏင္ႏွင့္ သက္ဆ ိုင္သပ္ႏွင့္     ဳ္သာ သတင္း   က္ လက္/  ္ ကာင္း
 ရာမ ားက ိုသာ္ ာ္ိ ထားသိ င္ႏွင့္ မ မ ရင္းွွွိႏးိမွ  ္ွိႏွ မ ိ   လို ္မပ္ဆ ို စက  ္ရး စ္သာ ိ ား   က္ လက္မ ားက ိုလပ္း ထပႏွင့္္သြင္းမစ္းမားသ ိုးသ ္ရန္ လ ို  ္မပ္ိ မ္ စသပ္သည္။ ရင္းွွွိႏးိမွ  ္ွွိႏ မ တ ိုင္းတြင္
ဆ ိုးရ  းွိႏ ိုင္္ိ မ ားရ ွသိ င္ႏွင့္ မ္တာႏွင့္ရွယ္ယာ္မ းကြက္တြင္ရင္းွွွိႏးိမွ  ္ွွိႏ မပ္ဆ ို စကမ မ ဆိုပါကမိမိ၏ risk profile ွွိႏင္ႏွင့္ investment objective မ ား္ ပမသတပ၍္ မစ္းမားသ ိုးသ ္ရန္လ ို  ္  စသပ္သည္။ ဤသတင္းလ ာတြင္
 စ၀င္္သာ သတင္း   က္မ ားက ို သ ိုးိ  ၍ ိ မ္္ ပလာ္သာမပ္သပ္ႏွင့္ရလ့္္ ္ ပမဆ ို KBZSC မွ တာ၀န္မရွ  စသည္။ ဤ သတင္းလ ာတြင္  စ၀င္္သာ သတင္း   က္  လက္  ားလ ိုးက ိုိ မ္္မစ္ေစ၊
တမ္မ တ္တမ္  ိုင္းက ိုိ မ္္မ သြယ္၀ ိုက္၍္သာ္လပ္း္ကာင္းစ္ေစ၊ တ ိုက္ရ ိုက္္သာ္လပ္း္ကာင္း KBZSC ဆိုပါကမိမိ၏  ြင္ႏွင့္ိ    က္မရွ ွိဘဲ ိ န္လပ္ထိုတ္္၀ိ င္းစ္ေစ၊ ိ န္႔ိ ဖး္ရာင္း  ိ င္းက ို လ ိုး၀ ြင္ႏွင့္မိ   စသည္။

အစြိို်း မငွေတြိို စ်ြောဲ့ ြိုပ်မစ ်း ွေ ် ြွေြံ ှ ပြြိြို်းတြိို်းတ လ်ြောပါ  မေ်မြောနြိိုငင်ြံ၏အ င််းအနှ်ီးမစ ်း ွေ အ်မပေါ် မညသ်ည့််အ  ြိြို်းသ မ် ြော မ်ှု

ရှြိနြိိုငမ်လ?ဲ

U Sun Win - အရင််းအနှြီ်းတစ ်းကကွ ်ငွ် equity financing နငှ်ော့ debt financing ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှမံှု(၂)မ ိြု်း မပြုလပ်ုနိငုက်ကတပမယော့်

မပည ်ငွ််းရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံအူမ  ်းသရိှိထ ်းကကသညမ်ှ equity financing ကိသု သရိှိထ ်းကကပပြီ်း debt financing မြစ်  ော့

တင ွိကုစ် ခ ြုပ် တ ်းကကွက်ိတု  ော့ အကျွမ််း ၀င် သရိှိထ ်းမခင််းမရှတိသ်းပေါ။ တဒသ ငွ််းနိငုင်မံြစသ်ည်ော့ ကတမဘ ဒြီ်းယ ်းနိငုင်၏ံ

အရင််းအနှြီ်း တစ ်းကကွ ်ငွ် စတ  ော့ရယှယ် (၆) ခုနငှော့် ကမုဏီြီမ  ်းမှ ထ ုတ်ရ င််းသည်ော့ တင ွိကုစ် ခ ြုပ် အတနန ော့ (၆) ခရုှိသက ော့သို ော့

မမနမ် နိငုင်အံတနန ော့လည််း ကမုဏီြီမ  ်းမှ တင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်းထ ုမ်တရ င််းမြီ တင ွိကုစ် ခ ြုပ်ထပ်ဆင်ော့တစ ်းကကွ် မြစတ်ပေါ်လ ရန် ABMI

(Asian Bond Markets Intiative) စည််းမ ဥ််းမ  ်းအ ိငု််း လစဥ်အစည််းအတ၀်းမ  ်းမပြုလပ်ုလ ကရ်ှပိေါသည။် တင ွိကုစ် ခ ြုပ်ထပ်ဆင်ော့

တစ ်းကကွမ်ြစတ်ပေါ်လ ရန် ၂၀၁၆ ခုက ည််းက စည််းမ ဉ််းမ  ်းခ မှ ထ် ်းပပြီ်းမြစသ်ညော့်အ ကွ် တစ ်းကကွအ်တက ငအ်ထညတ်ြ ်နိငုရ်န်

နြီ်းစပ်လ ပပြီ မြစ်သည။်

KBZSC မှ ဥ်ီးမဆြောင ် င််းပသည့််  မေ်မြောနြိိုငင်ြံအ င််းအနှ်ီးမစ ်း ွေ အ်ေြောဂတအ်လြော်းအလြော မဆွေ်းမနွေ်းပွေဲတွေင် ပါ၀ငမ်ဆွေ်းမနွေ်းမပ်းဲဲ့့်သည့််

YSX မှ ဥ်ီးသ  ်ွေေ််းဥ်ီးနငှ့်် SECM မှ ဥ်ီးဆေ််း၀င််းတြိို ့် ြိို အ ်ူးမ  ်းဇူ်းတငရှ်ြိပါသည။်

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

