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The Market Watch
ISSUE 1

ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း (YSX)  ငွ် ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊

တအ က ်ိဘု လ မှ ဒဇီငဘ် လအထိ အစရုယှယ် တရ င််း

၀ယမ်ှုပမ ဏ စစုတုပေါင််းမှ မမနမ် က ပ်တငွ ၉၇၁.၅ သန််းခန ော့်

မြစ်ပပီ်း၊ အစရုယှယ် အတရအ ကွ် ၂ သနိ််းန်ီးပေါ်းအတရ င််း

အ၀ယ် မြစခ် ော့ပေါသည။် လနွခ် ော့တသ ၃ လ က လအ ငွ််း Block

Trading (ရယှယ် အတရအ ကွအ်တမမ ကအ်မ  ်းတရ င််း၀ယ်

မခင််း)အစု ရယှယ် အတရအ ကွ် ၁၀,၆၀၉ စု အတရ င််းအယယ်

မပြုလပ်ုခ ော့ပပီ်း အစရုယှယ် ယယယ်မူှုပမ ဏအတနမြင်ော့ က ပ်

၃၃.၄သန််းခန် ော့ရှိခ ော့သညက်ို တ ွွေ့ရသည။်

From October to December 2021, the total

number of shares traded on the Yangon Stock

Exchange (YSX) was more than 189,000 shares

with total trading value of about MMK 971.5

million. In the same trading period, the total

number of shares traded via block trading

system (trading above 10,000 shares of any

YSX stock) was 10,609 shares with total trading

value of about MMK 33.4 million.

STOCK
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AVERAGE DAILY 

VOLUME

TOTAL TRADING VALUE 

(MMK)

FMI 8,900 8,000 622 302.6 mil

MTSH 3,300 3,000 2,275 402.4 mil

MCB 8,000 7,700 9 4.0 mil

FPB 22,000 19,000 186 210.5 mil

TMH 2,800 2,600 106 15.7 mil

EFR 3,100 2,850 140 22.7 mil

AMATA 6,000 4,900 47 13.2 mil
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Listed Companies’ News Update

စ ရင််းဝငက်မု္ပဏီသ င််း

MCB – Appointment of Chief Executive

Officer (CEO)

According to the Central Bank of Myanmar letter

dated 16th November 2021, Mr. Govinda Gurung

was approved to be appointed as Chief

Executive Officer (CEO) of Myanmar Citizens

Bank. Mr. Gurung has over 25 years of

experience in Commercial Banking at Civil Bank

Limited, Nepal’s “A Class” commercial bank

prior to his appointment as MCB’s CEO.

MCB Ltd ၏ အမ္ှုတ  ငအ်ရ ရ ိချျုပ်ခန် ော့အပ်ခခင််းအ ်း

အသတိပ်းအတကက င််းကက ်းခခင််း

မမနမ် နိငုင်သံ ်းမ  ်းဘဏ် (MCB) ၏ အမှုတ  ငအ်ရ ရှခိ ြုပ်

အမြစ် Mr. Govinda Gurung အ ်း မမနမ် နိငုင်တံ  ်

ဗဟိဘုဏမ်ှ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ နိယုငဘ် လ ၁၆ ရကစ်ွ ပေါ

စ အမှ အ်ရ အမှုတ  ငအ်ရ ရှိခ ြုပ် (Chief Executive

Officer) အမြစ် ခန် ော့အပ်ခ ော့ပေါသည။် Mr. Gurung သည်

Commercial Banking နငှ်ော့ ပ သ်ကပ်ပီ်း (၂၅) နစှ်တက  ်

ကက ဘဏလ်ပ်ုငန််းလပ်ုသကအ်တ ွွေ့အကကြံုရှိထ ်းသူ  စဥ်ီ်းမြစ်

ပပီ်း နတီပေါနိငုင်၏ံ “A Class” Commercial Bank  စခ်ု

မြစ်သည်ော့ Civil Bank Limited  ငွ် CEO အမြစ်   ၀န်

ထမ််းတ  ငခ် ော့ပပီ်းတန က် ယခအုခေါ မမနမ် နိငုင်သံ ်းမ  ်းဘဏ်

သို ော့CEO အမြစ် လ တရ က ် ၀န် ထမ််းတ  ငမ်ခင််းမြစ်သည။်

MTSH –Notice of Proposed Dividend for

Financial Year 2020-21

MTSH announced the proposed dividend

amount of MMK 100 per ordinary share for the

financial year ended September 30, 2021. The

announcement was made after the Company’s

Board of Directors’ meeting held on December

20, 2021.

MTSH ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းန စအ် ကွ် အ ိခုပျုထ ်း

သည်ော့ အခမ္ တ်ဝစု

MTSH သည် ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ စက ်ငဘ် လ (၃၀) ရကတ်န ော့ ငွ်

ကနု ်ံ်ုးသည်ော့ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှအ် ကွ် အ ိမုပြုအမမ တ်ယစု

ပမ ဏကို သ မနအ်စရုယှယ်  စစ်ုလျှင် က ပ် (၁၀၀)

နှုန််းခွ တယရန် ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ဒဇီငဘ် လ (၂၀) ရကတ်န ော့ ငွ်

မပြုလပ်ုသည်ော့ ဒေါရိုက ် အြွ ွေ့အစည််းအတယ်း ငွ်  ံ်ုးမြ ်

တကက င််းအသတိပ်းတကကည အပ်ပေါသည။်

၂၀၂၂ ခုန စ၊် စက ်ငဘ် လ ၃၀ ရက ်ငွ ်ကန်ု  ်ုးသညော့ ်ဘဏ္ဍ န စအ် ကွ ်အခမ္ တ်ဝစုခွွဲတဝခခင််း

Dividend payment for the financial year ended September 30, 2021

အခမ္ တ်ဝစုခ စ ်းခွငော့ရ်ရ ိရန် တန က ် ်ုးဝယယ်ရူမ္ညော့တ်န ော့

Last day to trade to entitle as a shareholder on record date 

၂၀၂၂ခုနစှ်၊တြတြ ်ယေါရီလ၁ရက် (အင်္ဂ ေါတန ော့)

February 1, 2022 (Tuesday)

အခမ္ တ်ဝစုခ စ ်းခွငော့မ်္ရ ိတသ  အစုရ ယယ် ဝယယ်သူညော့ရ်က်

Ex-dividend date

၂၀၂၂ခုနစှ်၊တြတြ ်ယေါရီလ၂ရက် (ဗုဒဓဟ်ူးတန ော့)

February 2, 2022 (Wednesday)

အခမ္ တ်ဝစုခ စ ်းခွငော့ရ်ရ ိမ္ညော့ ်အစုရ ယယ် အခြစအ် ညခ်ပျုမ္ညော့ရ်က်

Record date

၂၀၂၂ခုနစှ်၊တြတြ ်ယေါရီလ၄ရက် (တသ ကက တန ော့)

February 4, 2022 (Friday)

အစုရ ယ ်စစ်ုအ ကွ ်အခမ္ တ်ဝစု

Dividend per share

က ပ်၁၀၀

MMK 100
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Listed Companies’ Management Discussions

စ ရင််းဝငက်မု္ပဏီစမီ္ အပ်ုချျုပ်မ္ှုအြွွဲ ွဲ့မ္ျ ်း၏ တ ်ွးတန်ွးသ ်ုးသပ်မ္ှုမ္ျ ်း

FMI – FY 2020-21 Management Discussion &

Analysis

FMI’s Group Revenue was recorded at MMK

308.5 billion in FY 2020-21 which was a 9.3%

decrease from FY 2019-20. Despite the

decreased revenue, the Company was able to

reduce its finance expenses and gained higher

profits from its associates and joint ventures.

Thus, FMI’s gross profit and net profit margins

improved by 2% and 9% respectively compared

to the previous financial year.

FMI ကမု္ပဏီ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းန စအ် ကွ် ကမု္ပဏီ

စမီ္ အပ်ုချျုပ်မ္ှုအြွွဲွဲ့၏ တ ်ွးတန်ွးသ ်ုးသပ်မ္ှုမ္ျ ်း

FMI သည် ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ငွ် စစုတုပေါင််းယငတ်ငွ က ပ်

၃၀၈.၅ ဘလီယီရံရှခိ ော့သမြင်ော့ ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှထ်က်

၉.၃% ယငတ်ငကွ  င််းခ ော့ပေါသည။် ကမုပဏ၏ီ စစုုတပေါင််းယငတ်ငွ

က  င််းခ ော့တသ ်လည််း ကမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍ တရ်းကနုက် စရိ မ်  ်း

တလျှ ော့ခ နိငုခ် ော့မခင််းနငှ်ော့  ွ ြကန်ငှ်ော့ ြကစ်ပ်လပ်ုငန််းမ  ်းမှ

အမမ ယ်ငတ်င ွိ်ုး ကခ် ော့ပေါသည။် အထကတ်ြေါ် မပပေါအတကက င််း

မ  ်းတကက င်ော့ကမုပဏအီကကမ််းအမမ န်ငှ်ော့ အသ ်း ငအ်မမ ်

ယငတ်င ွို ော့မှ ပပီ်းခ ော့သည်ော့ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်ထက် ၂% နငှ်ော့ ၉% ခန် ော့

အသ်ီးသ်ီး ိ်ုး ကခ် ော့ပေါသည။်

အကကမ််းအမမ ်အခ ိြု်း

Gross Profit Margin

48.3%

အသ ်း ငအ်မမ ်အခ ိြု်း

Net Profit Margin

3.7%

ရှယ်ယ  စ်စုယငတ်ငွ

Earnings per share

MMK 291
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MTSH – FY 2020-21 Management Discussion

& Analysis

MTSH’s revenue in FY 2020-21 was recorded at

MMK 2.95 billion which was a 18.4% increase

from FY 2019-2020. Despite a decrease in the

share of profit from associate, increased income

from non-operating activities and unrealized

foreign exchange gain has allowed the

Company to gain MMK 8.8 billion in net profit,

which is a 93% increase from the previous

financial year.

MTSH ကမု္ပဏီ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းန စအ် ကွ် ကမု္ပဏီ

စမီ္ အပ်ုချျုပ်မ္ှုအြွွဲွဲ့၏ တ ်ွးတန်ွးသ ်ုးသပ်မ္ှုမ္ျ ်း

MTSH သည် ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ငွ် ယငတ်ငွ က ပ် ၂.၉၅

ဘလီယီခံန် ော့ရရှခိ ော့ပပီ်း ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်ထက် ၁၈.၄%

ယငတ်င ွိ်ုး ကခ် ော့ပေါသည။် ကမုပဏ၏ီ  ွ ြကလ်ပ်ုငန််းမ  ်းမှ

အမမ ရ်ယငတ်ငမွ  ်းက  င််းခ ော့တသ ်လည််း အမခ ်းယငတ်ငမွ  ်းနငှော့်

နိငုင်မံခ ်းတငလွ လယှန်ှုန််းတမပ င််းလ မှုအမမ မ်  ်း ိ်ုး ကခ် ော့

သညော့အ် ကွ် ကမုပဏ၏ီ အသ ်း ငအ်မမ တ်ငမွှ က ပ် ၈.၈

ဘလီယီခံန ော့ရ်ှခိ ော့ပပီ်း ပပီ်းခ ော့သညော့် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်ထက် ၉၃% ခန ော့်

 ိ်ုး ကခ် ော့ပေါသည။်

အကကမ််းအမမ ်အခ ိြု်း

Gross Profit Margin

67.4%

ရှယ်ယ  စ်စုယငတ်ငွ

Earnings per share

MMK 218

MTSH ၏ အ ွ ြကလ်ပ်ုငန််းမ  ်းမှ အဓကိအမမ ယ်ငတ်ငွ မ  ်း

ရရှိလ ကရ်ှပိေါသည။် ထို ော့တကက ငော့် ကမုပဏ၏ီ အသ ်း င်

အမမ တ်ငသွည် တရ င််းရယငတ်ငနွငှော့် နှုငိ််းယဉ်ပေါက ပိုမို

မ  ်းမပ ်းတနသညက်ို တ ွွေ့ မမငန်ိငုပ်ေါသည။်

၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ ်ငွ် MTSH သည် ၄င််း၏  ွ ြက်

လပ်ုငန််းမြစ်သညော့် MJTD မှ USD ၁.၃ သန််း အမမ ယ်ငတ်ငရွရှိ

ခ ော့ပေါသည။် MTSH ၏ အမခ ်း ွ ြကလ်ပ်ုငန််းမြစ်သညော့် TPD

သည် ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်အ ကွ် အမမ ယ်ငတ်ငွ က ပ်

၁.၄၄ ဘလီယီရံရှိခ ော့ပေါသည။်

MTSH relies heavily on associate investments to

generate cashflow. Thus, the holding company

generates higher net profit compared to its

sales.

In FY 2020-21, MTSH’s share of profit from its

associate investment, MJTD was USD 1.3

million. The Company’s other associate

investment, TPD, recorded net profit of MMK

1.44 billion in the same financial year.
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TMH – FY 2020-21 Management Discussion &

Analysis

TMH’s revenue in FY 2020-21 was recorded at

MMK 3.01 billion which was a 47% decrease

from FY 2019-2020. This has resulted in a

decreased gross profit figure of MMK 704

million, a 71% decrease compared to the

previous financial year. In FY 2020-21, many of

TMH’s projects were temporarily suspended

which has impacted its financial results. The

Company recorded a net loss of MMK 703.8

million.

TMH ကမု္ပဏီ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းန စအ် ကွ် ကမု္ပဏီ

စမီ္ အပ်ုချျုပ်မ္ှုအြွွဲွဲ့၏ တ ်ွးတန်ွးသ ်ုးသပ်မ္ှုမ္ျ ်း

TMH သည် ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ငွ် ယငတ်ငွ က ပ် ၃.၀၁

ဘလီယီခံန် ော့ရရှခိ ော့ပပီ်း ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်ထက် ၄၇% ခန ော့်

ယငတ်ငတွလ  ော့က ခ ော့ပေါသည။် ကမုပဏ၏ီ ယငတ်ငကွ  င််းခ ော့မခင််းနငှော့်

အ ူ အကကမ််းအမမ တ်ငလွည််း ပပီ်းခ ော့သညော့် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှန်ငှော့်

နှုငိ််းယဉ်ပေါက ၇၁% ခန ော့် က  င််းခ ော့ပပီ်း က ပ် ၇၀၄ သန််းသ ရရှိ

ခ ော့ပေါသည။် TMH သည် ၂၀၂၀-၂၁ ခုနစှ်အ ငွ််း စီမကံနိ််း

လပ်ုငန််းအမ  ်းစမုှ ရပ် ိငု််းထ ်းရမခင််းတကက ငော့် ဘဏ္ဍ တရ်း

ရလဒမ်  ်းအတပေါ် သကတ်ရ ကမ်ှုမ  ်းရှိခ ော့ပပီ်း အသ ်း ငအ်မမ ်

တငွ က ပ် ၇၀၃.၈သန််း အရှု ံ်းတပေါ် ခ ော့ပေါသည။်

အကကမ််းအမမ ်အခ ိြု်း

Gross Profit Margin

23.4%

FY 2020-21 ဝငတ်ငရွရ ိပ ု

(Revenue Breakdown)

IFM Project 1,908,964

Fiber Project

Mobile Project 623,259

Others Project 475,569

Total 3,007,792

၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ငွ် TMH သည် IFM project မ  ်းမှ

အဓကိယငတ်ငရွရှခိ ော့ပပီ်း စုစတုပေါင််း ယငတ်င၏ွ ၆၃% တက  ်ရရှခိ ော့ပေါ

သည။် ကမုပဏယီငတ်င၏ွ ၂၀% ခန ော့မ်ှ mobile project

မ  ်းမှရရှခိ ော့ပပီ်း အမခ ်း project မ  ်းမှ လကက် နယ်ငတ်ငမွ  ်းရရှိ

ခ ော့ပေါသည။်

In FY 2020-21, TMH gained the most revenue

from its IFM projects which accounted for 63%

of the Company’s total revenue. The Company’s

20% of the revenue came from mobile projects

while the remaining revenue were generated

from other projects.
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EFR – FY 2020-21 Management Discussion &

Analysis

In FY 2020-21, EFR’s Group revenue was

recorded at MMK 23.4 billion which was a 83%

increase from the previous financial year. With

the increased revenue, the Company has also

seen its gross and net profits improved from the

previous financial year, with the total profit for

the year recorded at MMK 452 million.

EFR ကမု္ပဏီ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းန စအ် ကွ် ကမု္ပဏီ

စမီ္ အပ်ုချျုပ်မ္ှုအြွွဲွဲ့၏ တ ်ွးတန်ွးသ ်ုးသပ်မ္ှုမ္ျ ်း

EFR သည် ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ငွ် ယငတ်ငွ က ပ် ၂၃.၄

ဘလီယီခံန် ော့ရရှခိ ော့ပပီ်း ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်ထက် ယငတ်ငွ

၈၃% ခန ော့်  ိ်ုး ကခ် ော့ပေါသည။် ကမုပဏ၏ီ ယငတ်င ွိ်ုး ကခ် ော့

မခင််းနငှော့် အ ူ အကကမ််းအမမ တ်ငနွငှော့် အသ ်း ငအ်မမ တ်ငွ

မ  ်းလည််း ပပီ်းခ ော့သညော့် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်နငှော့် နှုငိ််းယဉ်ပေါက

 ိ်ုး ကမ်ှုမ  ်းရှခိ ော့ပပီ်း ကမုပဏ၏ီ စစုတုပေါင််းအမမ တ်ငမွှ က ပ်

၄၅၂ သန််းအထိ ရှိခ ော့သညက်ို တ ွွေ့ရပေါသည။်

အကကမ််းအမမ ်အခ ိြု်း

Gross Profit Margin

13.3%

အသ ်း ငအ်မမ ်အခ ိြု်း

Net Profit Margin

1.9%

ရှယ်ယ  စ်စုယငတ်ငွ

Earnings per share

MMK 21.32
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AMATA – FY 2020-21 Management

Discussion & Analysis

In FY 2020-21, AMATA’s revenue was recorded

at MMK 447 million which was an over 95%

decrease from the previous financial year.

Covid-19 and other situations have significantly

impacted the Company’s financial results in the

latest financial year. Currently, AMATA

continues to operate its hotel and tourism

activities regularly.

AMATA ကမု္ပဏီ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းန စအ် ကွ် ကမု္ပဏီ

စမီ္ အပ်ုချျုပ်မ္ှုအြွွဲွဲ့၏ တ ်ွးတန်ွးသ ်ုးသပ်မ္ှုမ္ျ ်း

AMATA သည် ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ငွ် ယငတ်ငွ က ပ် ၄၄၇

သန််း ခန် ော့ရရှခိ ော့ပပီ်း ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှထ်က် ယငတ်ငွ ၉၅%

တက  ်က  င််းခ ော့ပေါသည။် Covid-19 နငှော့် အမခ ်းတသ 

အတမခအတနအရပ်ရပ်မ  ်းသည် ကမုပဏ၏ီ ယငတ်ငရွလမ််း

တကက င််းကို မ  ်းစွ သကတ်ရ ကမ်ှုရှခိ ော့သညော့အ် ကွ် ကမုပဏ၏ီ

ဘဏ္ဍ တရ်းရလဒမ်  ်း အမ  ်းအ ်းမြငော့် က  င််းခ ော့သညက်ို တ ွွေ့

ရပေါသည။် AMATA သည် ခရီ်းသ ွ်းလပ်ုငန််းမ  ်းကို

ပံုမှနအ် ိငု််း ကလ်ကလ်ညပ် လ် ကရ်ှပိေါသည။်
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