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ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း (YSX)  ငွ် ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ဇနန်ဝါရမီှ

ဇွနလ်အထိ အစရုယှယ် တရ င််း၀ယမ်ှုပမ ဏစုစတုပါင််းမှ 

မမနမ် က ပ်တငွ ၂.၃ ဘလီယီခံန ော့မ်ြစ်ပပီ်း၊ အစရုယှယ် အတရ

အ ကွ် ၄.၂ သနိ််းန်ီးပါ်း အတရ င််းအ၀ယ် မြစခ် ော့ပါသည။်

လနွခ် ော့တသ ၆ လ က လအ ငွ််း Block Trading (ရယှယ် 

အတရအ ကွအ်တမမ ကအ်မ  ်းတရ င််း၀ယမ်ခင််း) မပြုလပ်ုခ ော့မခင််း

မရှိပါ။

From January to June 2021, the total number of

shares traded on the Yangon Stock Exchange

(YSX) was more than 419,000 shares with total

trading value of about MMK 2.3 billion. No block

trading was done during the 6-month period.

STOCK
JAN-JUN 

HIGH (MMK)

JAN-JUN

LOW (MMK)

AVERAGE DAILY 

VOLUME

TOTAL TRADING VALUE 

(MMK)

FMI 9,900 8,700 961 994.4 mil

MTSH 3,900 3,000 2,296 924.5 mil

MCB 8,400 7,700 34 30.8 mil

FPB 22,500 18,500 112 261.3 mil

TMH 3,000 2,450 181 56.0 mil

EFR 3,750 2,800 122 46.1 mil

AMATA 5,300 4,600 227 22.1 mil
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Yangon Stock Exchange News Update

ရန်ကန်ုစတ  ော့အပ်ိချိန််းသ င််း

On June 3, 2021, Amata Holding Public Co., Ltd

(AMATA) became the 7th listed company in the

Yangon Stock Exchange. Amata is a public

holding company with principal business

activities in management and operations of

resort hotel and hot air ballooning business.

Founded in 1993, the Company owns 99.99%

share of United International Group Co., Ltd

(UIG) and 51% shares of Myanmar Ballooning

Co., Ltd (MB). Currently, it operates hotels in

mid to premium market segments at Bagan,

Hpa An, Inle and Ngapali which are

complemented by balloon rides across 6 cities in

Myanmar. Amata has also participated in a

public offering in 2018.

Investors who have participated in the previous

public offering can now begin the

Dematerialization Process of the certificates.

Currently, Amata is trading at MMK 5,000 per

share at the Yangon Stock Exchange.

Amata Holding Public Co., Ltd ၏အစုရှယယ် လကမှ် ် အလီကထ်တရ နစ် စ ရင််းတ ပ င််းလခ ခင််း

(Amata Holding Public Co., Ltd Share Dematerialization Process)

လိအုပ်တသ အခ ကအ်လကမ်  ်း

(Documents Required)

NRC
~~~~~~~~
~~~~~~~

တငတွ က်းသကတ်သခလံကမ်ှ စ် ရင််း

(Share Certificate)

နိငုင်သံ ်းမှ ပံ်ု င်

(NRC Card)

Demat လပ်ုတ  ငန်ိငုတ်သ နည််းလမ််း (၂) မ ိြု်း

(Documents Required)

စ  ိကု်(သို ော့) 

အမမနတ်ခ  ပို ော့မ ှ ငော့အ်ပ်နှမံခင််း

ရနက်နု/်မနတတလ်းရံု်းခ ြုပ်သို ော့

လကူိယု ်ိငုလ် တရ ကအ်ပ်နှမံခင််း

၂၀၂၁ ခုနစှ၊် ဇွနလ် ၃ ရကတ်န ော့ ငွ် Amata Holding Public

Co., Ltd (AMATA) သည် ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း၏ (၇)

ခတုမမ ကက်မုပဏအီမြစ် စ ရင််းဝငတ်ရ ကလ် ခ ော့ပါသည။်

Amata သည် ဟိ ုယ၊် အပန််းတမြ စခန််းမ  ်းနငှ်ော့ လစူီ်းမီ်းပံ်ုးပ ံ

လပ်ုငန််းမ  ်းကို အဓိကတ  ငရွ်ကလ် ကရ်ှိသည်ော့ ကမုပဏ ီစခ်ု

လည််းမြစပ်ါသည။် ကမုပဏကီို ၁၉၉၃ ခုနစှ် ငွ် စ င ်ည်

တထ ငခ် ော့ပပီ်း United International Group Co., Ltd (UIG)

၏ အစရုယှယ် ၉၉.၉၉% နငှ်ော့ Myanmar Ballooning Co.,

Ltd (MB) ၏ အစုရယှယ် ၅၁% ကို ပိုင ်ိငုထ် ်းသည။်

လကရ်ှအိခ ိန ်ငွ် ကမုပဏသီည် ပုဂ၊ံ ဘ ်းအ၊ံ အင််းတလ်းနငှ်ော့

ငပလီ အစရှသိည်ော့ပမိြုြို့မ  ်း ငွ် အလယအ်လ  ်န််းစ ်းနငှ်ော့

အ င်ော့မမင်ော့အပန််းတမြစခန််းမ  ်းကို စမီတံ  ငရွ်ကလ် ကရ်ှိပပီ်း

လစူီ်းမီ်းပံု်းပ ံဝနတ်  ငမ်ှုမ  ်းကိလုည််း မမနမ် နိငုင်အံနှ ော့အမပ ်း

 ငွ် တပ်းအပ်လ ကရ်ှိသည။် ကမုပဏသီည် ၂၀၁၈ ခုနစှ ်ငွ်

အမ  ်းမပညသ်သူို ော့ ရယှယ် မ  ်းကမ််းလမှ််းထ ုတ်ဝတရ င််းခ 

တပ်းခ ော့ပါသည။်

လကူက်ီးမင််း ို ော့အတနမြင်ော့ မမိ၏ိ ရယှယ် လကမ်ှ မ်  ်းကို

အလီကထ်တရ နစစ်နစ်သို ော့ တမပ င််းလ မှုလပ်ုတ  ငခ် ကမ်  ်း

မမပြုလပ်ုရတသ်းပါက ရယှယ် လကမ်ှ မ်  ်း KBZSC သို ော့

အပ်နှတံပ်းရန်  ိကု ်နွ််းလိကုပ်ါသည။် လကရ်ှိ Amata

ရယှယ် မှ ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း ငွ်  စစ်ုလျှင် က ပ်

၅,၀၀၀ မြင်ော့ အတရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုလ ကရ်ှိပါသည။်
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Listed Companies’ News Update

စ ရင််းဝငက်မုပဏီသ င််း

FMI – Update on Shareholding Changes after

Yoma Bank Share Swap Transaction

Below is the update on the change in the

number of total issued shares, share capital and

major shareholding of First Myanmar Investment

Public Co., Ltd (FMI) after the completion of

Yoma Bank share swap transaction with Yangon

Land Co., Ltd:

FMI ကမုပဏီအပ်ုစု၏ ထပ်ိ န််း အစုရှယယ် ရှင ်(၁၀) ဥ်ီး 

(Top 10 Major Shareholders of FMI)

Source - YSX

Name (အမည)်
Shareholding Ratio 

(ရှယယ်ာအခ   ျိုး)

1        Yangon Land Co., Ltd 28.84%

2        U Theim Wai @ Mr. Serge Pun 27.21%

3        001 Offshore Shares Limited 13.44%

4        SPA Assets Management Co., Ltd 3.78%

5        U Phyo Phyu Noe 3.57%

6        Yoma Myittar Development Co., Ltd 3.01%

7        Group Synergetic Force Co., Ltd 2.87%

8        Smart & Trust Services Co., Ltd 1.95%

9        Trusted Person Co., Ltd 0.97%

10     Daw Poe Maw Maw Theint 0.61%

ရုိ်းမဘဏ်အစရှုယယ် အလခအထပ်တ  ငရွ်ကမ်ှုအပပီ်း FMI

၏အစုရှယယ် ပုိင ်ိငုမ်ှု တ ပ င််းလခမှု အသတိပ်းတ ကည  ခင််း

FMI ကမုပဏ၏ီ လကတ်အ ကခ်ံကမုပဏမီြစတ်သ ရုိ်းမဘဏန်ငှ်ော့

Yangon Land Co., Ltd  ို ော့၏ အစရုယှယ် အလ အထပ်

တ  ငရွ်ကမ်ှုအပပီ်း FMI ကမုပဏအီပ်ုစ၏ု ထ ုတ်ဝထ ်းသည်ော့

အစရုယှယ် အတရအ ကွ၊် မ ညရ်င််းနှ်ီးတငနွငှ်ော့ ထပ်ိ န််း

အစရုယှယ် ရငှ် (၁၀) ဦ်း စသည်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ိငုရ် 

အခ ကအ်လကမ်  ်းကို တအ ကပ်ါအ ိငု််း တြ ်မပလိကု်

ပါသည။်

Before Share Swap 

(ရှယယ်ာအလအဲထပ်မပပ လပ်ုမီ)

After Share Swap 

(ရှယယ်ာအလအဲထပ်ပပ လပ်ုပပီျိုး)

Number of Shares Issued 
(ထတုဝ်ေထ ားသည့်် 

အစုရှယယ် အဝေအတကွ်)

27,112,747 shares 33,109,694 shares

Share Capital 

(မတညေ်ငာ်းနှ ားဝင)ွ
MMK 93,762.05 mil MMK 182,516.87 mil
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Notification of Resignation of Executive

Director

On March 17, 2021, the Board of Directors of

First Private Bank (FPB) accepted the

resignation of Daw Hla Hla Win, Executive

Director of FPB, with effect from 1st March 2021.

Her resignation was accepted at the

extraordinary board meeting (1/2020-2021) held

at 30th January 2021.

FPB အမှုတ  ငဒ်ါရုိက ် (Executive Director)   ဝန်မှ

နှု ထ်ကွတ် က င််း တ ကည ချကထ် ု ်ပန် ခင််း

ပထမပုဂဂလကိဘဏလ်မီ ိက် (FPB) ၏ အမှုတ  င်

ဒါရိုက ် (Executive Director) အမြစ်  ၀နထ်မ််းတ  င်

လ ကရ်ှတိသ တဒေါ်လလှ၀ှင််းသည် (၁.၃.၂၀၂၁) ရကတ်န ော့မစှ၍

နှု ထ်ကွခ်ွင်ော့မပြုရန ်ငမ်ပမှုအတပေါ် (၃၀.၁.၂၀၂၁) ရကတ်န ော့ ငွ်

က င််းပတသ (၁/၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဒါရိုက ် အြွ ြို့၏ သတဘ  ူ

 ံ်ုးမြ ခ် ကအ်ရ   ၀နမ်ှနှု ထ်ကွခ်ွင်ော့မပြုပါတ က င််း ၂၀၂၁

ခုနစှ်၊ မ လ် (၁၇)ရက် ရကစ်ွ မြင်ော့ တ ကည ခ ကထ် ု်

မပနထ် ်းပါသည။်

Notice on Changes of Directors in the

Company’s Subsidiaries

Ever Flow River Group Public Co., Ltd (EFR)

announced to its shareholders that the

Company will replace the existing directors of

the Company’s subsidiaries, with effect from 1st

June 2021. Details of the changes are as listed

below:

EFR လကတ်အ ကခံ်ကမုပဏီမျ ်း၏ ဒါရုိက ် မျ ်း

တ ပ င််းလခ ခင််း

Ever Flow River Group Public Co., Ltd (EFR)

လကတ်အ ကခ်ံကမုပဏမီ  ်း၏ ဒါရိုက ် မ  ်းကို လကရ်ှလိပ်ု

ငန််းလိအုပ်ခ ကမ်  ်းအရ တမပ င််းလ ခန် ော့ထ ်းသ ွ်းမညမ်ြစ်

တ က င််းထ ုမ်ပနတ် ကည ထ ်းပါသည။် တအ ကတ်ြ ်မပပါ

အ ိငု််းတမပ င််းလ ခန် ော့အပ်သ ွ်းမည်ော့ ဒါရိုက ် မ  ်းသည် လက်

တအ ကခ်ံကမုပဏမီ  ်း၏ လပ်ုငန််း  ၀နအ်သ်ီးသ်ီး ကို ၂၀၂၁

ခုနစှ်၊ ဇွနလ် (၁) ရကတ်န ော့မှ စ င ် ၀နထ်မ််းတ  ငသ် ွ်း

မညမ်ြစပ်ါတ က င််း အစရုယှယ် ရငှမ်  ်းကို အသတိပ်းတ ကည 

ထ ်းပါသည။်

Source - EFR
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What Investment Should You Make Right Now?

လကရိှ်အချိန် ငွ ်မညသ်ည်ော့ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှမံှုကိ ု ပျုလပ်ုသင်ော့သလခ?

Investors may want to consider the minimum

investment amount, liquidity and the

convenience in which the investment can be

made before making an investment decision.

At the Yangon Stock Exchange (YSX), you can

start your investment journey from around MMK

3,000 in stocks. Since the YSX is currently

operating as per normal basis, there is some

liquidity in the market to cash out your

investments in a short time. In addition to

stocks, you can also purchase treasury bonds

that were issued before 2021 from MMK 1

million and are traded daily at KBZSC’s

Secondary Bond Market. Investing in stocks and

bonds are also relatively convenient compared

to other investments as they can be purchased

via bank transfer/mobile banking.

Although there is a high level of demand in

foreign exchange and gold markets , there is a

lot of volatility in prices due to a mismatch in

demand and supply and speculation in those

markets, which may provide additional risk to

investors.

At KBZSC, customers can discuss and make

suitable investment decisions through our

personalized one-on-one advisory service.

လကူက်ီးမင််း ို ော့အတနမြင်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမပြုလပ်ုရ  ငွ် အနည််း

 ံ်ုးလိအုပ်သည်ော့ ရင််းနှ်ီးတင၊ွ တငသွ ်းမပနလ်ညတ်ြ ်ထ ုန်ိငုမ်ှုနငှ်ော့

အ ငတ်မပတခ  တမွြို့ စွ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှနံိငုမ်ခင််း ို ော့ကို ထည်ော့သငွ််းစဥ််း

စ ်းရန် လိအုပ်ပါသည။်

ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််းရှိ စတ  ော့ရယှယ် မ  ်း ငွ် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှံ

လိပုါက ရင််းနှ်ီးတငအွတမမ ကအ်မ  ်းမလိအုပ်ပ ရယှယ်  စစ်ု

ကို က ပ် ၃,၀၀၀ ခန် ော့မစှ၍ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှနံိငုပ်ါသည။် လကရ်ှိ

အခ ိန ်ငွ် ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််းသည် ပံမုှနအ် ိငု််းရယှယ် 

အတရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုနိငုမ်ခင််းတ က င်ော့ အခ ိနက် လ ိအု

 ငွ််း တငသွ ်းမပနလ်ညတ်ြ ်ထ ုန်ိငုပ်ါသည။် စတ  ော့ရယှယ် 

အမပင် လကရ်ှိ KBZSC မှ ထပ် င်ော့တရ င််းခ တပ်းလ ကရ်ှသိည်ော့

၂၀၂၁ ခုနစှ် မ ိငုမ်ီထ ုတ်ဝခ ော့တသ တင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်းကို

လည််း က ပ် ၁၀ သနိ််းမှ စ ငဝ်ယယ်နူိငုတ်သ Secondary

Market ရှမိခင််းတ က င်ော့ တငသွ ်းမပနလ်ညတ်ြ ်ထ ုန်ိငုမ်ှုမှ 

လည််း အ ်းတက င််းသညဟ်ု ယ ူနိငုပ်ါသည။် လကရ်ှိအခ ိန်

 ငွ် စတ  ော့ရယှယ် နငှ်ော့ တင ွိကုစ် ခ ြုပ်မ  ်းကိလုည််း ပံမုှန်

အ ိငု််း bank transfer/mobile banking စနစ်မြင်ော့

 ိကုရ်ိုကရ်င််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှနံိငုမ်ခင််းတ က င်ော့ အမခ ်းရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု

အမ ိြု်းအစ ်းမ  ်းနငှ်ော့ နှငိ််းယဥှပ်ါက ပိမုိုအ ငတ်မပတခ  တမွြို့ စွ 

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှနံိငုမ်ည် မြစ်ပါသည။်

လ  ်တလ အတမခအတနမ  ်းအရ နိငုင်မံခ ်းတငနွငှ်ော့ တရွှေတစ ်း

ကကွမ်  ်း ငွ် လအူမ  ်းရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှရံန် စိ ဝ်ငစ် ်းလ က်

ရှတိသ ်လည််း ဝယလ်ိအု ်းတရ င််းလိအု ်းမမျှ မခင််းနငှ်ော့ စ ိခ်ံ

စ ်းခ ကအ်တပေါ်အတမခခံပပီ်း အတရ င််းအဝယမ်  ်းမပြုလပ်ုလ က်

ရှိမခင််းတ က င်ော့ တစ ်းနှုန််းမ  ်းတန ော့စဥ်နငှ်ော့အမျှလ ငမ်မနစ်ွ တမပ င််း

လ လ ကရ်ှိသညက်ို တလော့လ တ ွြို့ ရှမိိပါသည။် ထိတု က င်ော့

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအြို ော့ပံုမှနထ်ကတ်စ ်းနှုန််းအ ကအ်က  ကမ််း

သည်ော့တစ ်းကကွ ်ငွ် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ံ်ုးရှု်းနိငုတ်ခ မ  ်းမပ ်းနိငု ်

သညက်ိလုည််း တ ွြို့ မမငရ်ပါသည။်

KBZSC  ငွ် စတ  ော့ရယှယ် နငှ်ော့ တင ွိကုစ် ခ ြုပ်ရင််းနှမီမ ြုပ်နှမံှု

မ  ်းအ ကွ်  ဦ်းခ င််းအန်ီးကပ် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုအ ကတံပ်းမခင််း

 ိငုရ် ဝနတ်  ငမ်ှုမ  ်းကို တပ်းအပ်လ ကရ်ှိမခင််းတ က င်ော့

လကူက်ီးမင််း ို ော့နငှ်ော့ သင်ော့တ  ်မည်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ံ်ုးမြ ခ် က်

မ  ်းကို စနစ် က မပြုလပ်ုနိငုမ်ညမ်ြစပ်ါသည်။
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Investing in Stocks Using Dollar-Cost Averaging

Dollar-Cost Averaging နည််းလမ််း ြင်ော့ ရှယယ် ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှမံှု ပျုလပ်ု ခင််း

Investors who seek to invest in small amounts

over a period of time could consider investing in

stocks using the dollar-cost averaging strategy.

Dollar-cost Averaging is an investment strategy

in which investors make periodic purchases of a

target asset. For example, an investor may

invest MMK 1 lakh every month in a suitable

asset. Since such an investment strategy allows

investors to purchase stocks regardless of their

market prices, investors may end up buying less

of a stock during a period of high prices and vice

versa.

In this way, Dollar-cost Averaging can reduce

the impact of volatility of the overall purchase

and reduce the investment risk for the investor

in the long-term.

လစဥ် စတ  ော့ရယှယ်  ငွ် တငသွ ်းအနည််းငယမ်ြင်ော့ ပံမုှန်

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှလံိသုမူ  ်းအ ကွ် Dollar-Cost Averaging

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုပံုစကံို KBZSC မှ မိ  ်ကတ်ပ်းလိပုါသည။်

Dollar-cost Averaging  ိသုညမ်ှ အခ ိနက် လ စခ်ု

အ ငွ််း ပံတုသသ မ်ှ ထ် ်းသညော့တ်ငပွမ ဏမြငော့် ပံမုှနရ်င််းနှ်ီး

မမ ြုပ်နှမံခင််းမြစပ်ါသည။် ဥပမ အတနမြငော့် မမိိနငှော့သ်ငော့တ်  ်သညော့်

စတ  ော့ရယှယ်  စခ်ု ငွ် လစဥ် က ပ် ၁ သနိ််းပံမုှနရ်င််းနှ်ီး

မမ ြုပ်နှမံခင််းကို Dollar-Cost Averaging နည််းလမ််းဟု

သ မ် ှန်ိငုပ်ါသည။် အ ိပုါရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုနည််းလမ််းသည်

စတ  ော့ရယှယ် ၏ တစ ်းကကွတ်ပါကတ်စ ်းကို အတမခမခဘံ 

မမိိသ မ်ှ ထ် ်းသည်ော့ အခ ိနက် လ ငွ် ပံမုှနတ်ငပွမ ဏ

 စခ်ုမြင်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမပြုလပ်ုမခင််းတ က င်ော့ တစ ်းနှုန််းမ  ်း

မမင်ော့ ကတ်နခ ိနက် လ ငွ် ရယှယ် အတရအ ကွ် အနည််း

ငယသ် ဝယယ်စူတု  င််းမိပပီ်း တစ ်းနှုန််းမ  ်းက  င််းတနခ ိန်

က လ ငွ် ရယှယ် အတရအ ကွ် ပိမုိုဝယယ်စူတု  င််းနိငု ်

မညမ်ြစ်သည။်

ထို ော့တ က င်ော့ Dollar-Cost Averaging သည် စတ  ော့ရယှယ် 

တစ ်းနှုန််းတ က င်ော့ မြစ်တပေါ်လ နိငုသ်ည်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ံ်ုးရှု ံ်းနိငု ်

တခ မ  ်းကို တရရညှ ်ငွတ်လျှ ော့ခ နိငုပ်ပီ်း စနစ်က သည်ော့ ရင််းနှ်ီး

မမ ြုပ်နှမံှုပံုစ ံစခ်လုည််းမြစပ်ါသည။်

Introducing Investment Portfolio Packages

Investment Portfolio Package မျ ်းကိ ုမိ  ်ကတ်ပ်း ခင််း

မတသခ  မတရရ သည်ော့အခ ိနက် လ ငွ် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမပြုလပ်ု

ရ ၌ မမိိ၏ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမ  ်းကို ခွ မခမ််းစိ မ်ြ မခင််းမြင်ော့

 ံ်ုးရှု ံ်းနိငုတ်ခ မ  ်းကို တလ  ော့ခ နိငုပ်ါသည။်

ယခုက လ ငွ် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုခွ မခမ််းစ ိမ်ြ လိသုည်ော့ ရင််းနှ်ီး

မမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအ ကွ် ပပီ်းခ ော့သည်ော့ ၃ နစှ်က လ ငွ် မြစတ်ပေါ်

ခ ော့သည်ော့ မပနရ်ခ ကမ်  ်းကို အတမခခံ၍ KBZSC မှ research

မပြုလပ်ုထ ်းတသ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု package မ  ်းကို တအ ကပ်ါ

အ ိငု််း အ ကမံပြုအပ်ပါသည။်

During times of uncertainty, investors could limit

investment risk by diversifying assets in their

portfolios.

Based on the research conducted on the 3-year

historical returns of several equity and fixed

income instruments, KBZSC would like to

suggest the following investment portfolio

packages to customers.



7

Portfolio A – MYANPIX ကို အတ ခခံထ ်းသည်ော့ 100%

စတ  ော့ရှယယ်  ငွ် ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှမံှု

စတ  ော့ရယှယ် ၏ တစ ်းနှုန််းအတမပ င််းအလ မှ မပနရ်ခ ကရ်ယ၍ူ

risk အမ  ်းအမပ ်းမြင်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုနှလံိသုမူ  ်းအ ကွ် တအ ကပ်ါ

Portfolio A ကို အ ကမံပြုအပ်ပါသည။်

Portfolio B – 80% ပုံမှန်ဝငတ်ငရွရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှမံှုနငှ်ော့ 20%

စတ  ော့ရှယယ် (MYANPIX)  ငွ် ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှ ံခင််း

ကကြို င ်ကွခ် ကန်ိငုတ်သ ပံမုှနဝ်ငတ်ငကွို အဓိကရယလူိပုပီ်း

စတ  ော့ရယှယ်  ငွ် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု risk အနည််းငယသ် ရယူ

လိသုည်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအ ကွ် တအ ကပ်ါ Portfolio B

ကို အ ကမံပြုအပ်ပါသည။်

Portfolio A – 100% MYANPIX-indexed Stock

Investment

The following portfolio is more suited for risk-

seeking investors who wish to realize returns

from stock investments.

Portfolio B – 80% Fixed Income 20%

MYANPIX-indexed Stock Investment

The following portfolio is more suited for risk-

adverse investors who wish to earn stable

income from an fixed income investment and

some returns from a minor stock investment.

Portfolio C – 50% ပုံမှန်ဝငတ်ငရွရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှမံှုနငှ်ော့ 50%

စတ  ော့ရှယယ် (MYANPIX)  ငွ် ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှ ံခင််း

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှရံနမ်တသခ  မတရရ သည်ော့ အခ နိက် လ ငွ် မမိိ၏

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမ  ်းကို ည ီမူျှ ူ ခွ မခမ််းရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှလံိသုမူ  ်း

အ ကွ် တအ ကပ်ါ Portfolio C ကို အ ကမံပြုအပ်ပါသည။်

Portfolio C – 50% Fixed Income 50%

MYANPIX-indexed Stock Investment

The following portfolio is more suited for

investors who wish to diversify their investments

equally during times of uncertainty.

Investment Portfolio Package မျ ်းမှ ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှမံှု  ပန်ရချကမ်ျ ်း

ဥပမ Covid-19 နငှ်ော့ လကရ်ှအိတမခအတနအရ စတ  ော့ရယှယ် 

တစ ်းနှုန််းမ  ်း အမ  ်းအ ်းမြင်ော့ က  င််းတနတသ ်လည််း ပံမုှန်

ဝငတ်ငရွ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမရှရှသိည်ော့ 7% ဝန််းက င် အ ိ်ုးနှုန််း

တ က င်ော့ Portfolio B က ော့သို ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု package  ငွ်

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုခွ မခမ််းစ ိမ်ြ ထ ်းပါက နစှစ်ဥပ်ျှမ််းမျှမပနရ်ခ က်

မှ 5.5% ခန် ော့ရရှိနိငုသ်ညက်ို ပပီ်းခ ော့သည်ော့ ၃ နစှ၏် တစ ်းနှုန််းနငှ်ော့

အမမ တ်ဝစု data မ  ်းအရ ခန် ော့မှန််းရပါသည။်

For example, based on the 3-year historical

returns of stock and fixed income instruments,

investors who are invested in Portfolio B could

still earn a historical average return of 5.5%

since they diversify part of their assets in a fixed

income instrument with a stable 7% return.
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စတ  ော့ရယှယ် တစ ်းကကွပိ်မုိအုသကဝ်ငလ်ှုပ်ရ ှ်းလ သည်ော့အ

ခ ိန ်ငွ် အ ိပုါ Portfolio B  ငွ် ရငန်ှ်ီးမမ ြုပ်နှထံ ်းပါက

ပံမုှနဝ်ငတ်ငရွ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမှ ရရှသိည်ော့နစှစ်ဥ်အ ိ်ုးအမပင်

စတ  ော့ရယှယ် မ  ်း၏ ပိမုိတုက င််းမွနသ်ည်ော့ စမွ််းတ  ငမ်ှု

တ က င်ော့ နစှ်စဥပ်ျှမ််းမျှမပနရ်ခ ကမ်ှ 10% အထက ်ငွ်

တရ ကရ်ှိသ ွ်းနိငုသ်ညဟ်ု တမျှ ်မှန််းရပါသည။်

Customer မ  ်းအတနမြင်ော့ မမိနိငှ်ော့သင်ော့တ  ်မည်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု

Portfolio ကို အတသ်းစိ တ် ်ွးတန်ွးလိပုါက KBZSC ရုံ်းခ ြုပ်သို ော့

 ကသ်ယွတ်မ်းမမန််းနိငုပ်ါသည။်

By the time the stock market picks up again,

investors who are invested in Portfolio B could

realize the capital gain from their stock

investments in addition to their stable fixed

income returns, which historically reached

returns above 10%.

Customers can further discuss an investment

portfolio that is best suited to their investment

needs by contacting our KBZSC Head Office.

Should you invest in MTSH right now?

MTSH ရှယယ်  ငွ ်ရင််းနှ်ီး မ ျုပ်နှသံင်ော့သလ ်း?

Currently, MTSH is trading around MMK 3,500

at the Yangon Stock Exchange. Looking at the

historical prices since 2020, there has been a

consistently strong support around MMK 3,500.

Although the MTSH share prices dropped

initially after the March 2020 outbreak of Covid-

19 in Myanmar, there was a strong support at

MMK 3,500 after which share prices recovered

in the later part of the year.

လကရ်ှိ MTSH ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမှ က ပ် ၃,၅၀၀ ဝန််းက င ်ငွ်

အမ  ်းအ ်းမြင်ော့ ပံုမှနအ်တရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုလ ကရ်ှသိညက်ို

တ ွြို့ရပါသည။် ၂၀၂၀ ခုနစှတ်န ကပိ်ုင််း MTSH ၏ မြစတ်ပေါ်

ခ ော့တသ ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်းကို တလော့လ  ကည်ော့ပါက က ပ်

၃,၅၀၀ ဝန််းက င ်ငွ် ဝယလ်ကအ် ်းတက င််းတလော့ရှိသည်ော့

အစဥအ်လ ကို တ ွြို့ ရှရိသည။် Covid 19 စ ငမ်ြစပ်ွ ်းခ ော့သည်ော့

၂၀၂၀ ခုနစှ် မ လ်တန ကပိ်ငု််း MTSH ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်း

က  င််းခ ော့တသ ်လည််း က ပ် ၃,၅၀၀ ဝန််းက ငခ်န် ော့ ငွ်

ဝယလ်ိအု ်းမပနလ်ညမ်မင်ော့ ကလ် ပပီ်း ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်း

မပနလ်ညမ်မင်ော့ ကလ် ခ ော့သညက်ို တလော့လ တ ွြို့ ရှိရပါသည။်

ရှိသညဟ်ု သံ်ုးသပ်မိပါသည။်
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Currently, MTSH is trading around MMK 3,500

at the Yangon Stock Exchange. Looking at the

historical prices since 2020, there has been a

consistently strong support around MMK 3,500.

Although the MTSH share prices dropped

initially after the March 2020 outbreak of Covid-

19 in Myanmar, there was a strong support at

MMK 3,500 after which share prices recovered

in the later part of the year.

Likewise, looking at the recent price trends,

although MTSH share prices dropped since the

start of 2021, the price of MTSH seems to be

holding well at MMK 3,500. Using technical

analysis to study the historical price trends of

the past one and a half years, price resistance

can be seen at the MMK 3,700 – MMK 3,800

range. Investors could potentially target such a

range if the trading volume for MTSH picks up

once again.

လကရ်ှိ MTSH ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမှ က ပ် ၃,၅၀၀ ဝန််းက င ်ငွ်

အမ  ်းအ ်းမြင်ော့ ပံုမှနအ်တရ င််းအဝယမ်ပြုလပ်ုလ ကရ်ှသိညက်ို

တ ွြို့ရပါသည။် ၂၀၂၀ ခုနစှတ်န ကပိ်ုင််း MTSH ၏ မြစတ်ပေါ်

ခ ော့တသ ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်းကို တလော့လ  ကည်ော့ပါက က ပ်

၃,၅၀၀ ဝန််းက င ်ငွ် ဝယလ်ကအ် ်းတက င််းတလော့ရှိသည်ော့

အစဥအ်လ ကို တ ွြို့ ရှရိသည။် Covid 19 စ ငမ်ြစပ်ွ ်းခ ော့သည်ော့

၂၀၂၀ ခုနစှ် မ လ်တန ကပိ်ငု််း MTSH ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်း

က  င််းခ ော့တသ ်လည််း က ပ် ၃,၅၀၀ ဝန််းက ငခ်န် ော့ ငွ်

ဝယလ်ိအု ်းမပနလ်ညမ်မင်ော့ ကလ် ပပီ်း ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်း

မပနလ်ညမ်မင်ော့ ကလ် ခ ော့သညက်ို တလော့လ တ ွြို့ ရှိရပါသည။်

လ  ်တလ အတမခအတနကိတုလော့လ  ကည်ော့မပနပ်ါက MTSH

ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမ  ်းသည် နစှ်အစ ငွ် တစ ်းနှုန််းမ  ်းက  င််း

ခ ော့ပပီ်း က ပ် ၃,၅၀၀ ဝန််းက င ်ငွ် တစ ်းနှုန််းအက ရပ် န် ော့၍

လကရ်ှအိခ ိနထ်ိ အ ိပုါတစ ်းနှုန််း ငွ် ဝယလ်ိအု ်းပံမုှနရ်ှသိည်

ကို တ ွြို့ရသည။် Technical Analysis နည််းပည မြငော့်

ပပီ်းခ ော့သည်ော့ ၁ နစှခ်ွ  ငွ် မြစတ်ပေါ် ခ ော့သည်ော့ တစ ်းနှုန််းလှုပ်ရ ှ်းမှုမ  ်း

ကိတုလော့လ  ကညော့ပ်ါက က ပ် ၃,၇၀၀ - ၃,၈၀၀ ဝန််းက ငခ်န် ော့ ငွ်

အတရ င််းဧရယိ (resistance)  ညရ်ှတိနသညက်ို တလော့လ 

တ ွြို့ ရှရိပါသည။် ထို ော့တ က ငော့လ်ကရ်ှိ MTSH ရယှယ် တစ ်းနှုန််း

မ  ်းမြင်ော့ အတရ င််းအဝယပံ်မုနှမ်ြစတ်ပေါ်ပါက အ ိပုါတစ ်း န််း

သို ော့မပနလ်ညခ် ဥ််းကပ်သ ွ်းနိငုတ်ခ ရှိသညဟ်ု သံ်ုးသပ်မိပါသည။်

MTSH ရယှယ် သည် ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း ငွ် စ င်

စ ရင််းဝငတ်ရ ကသ်ည်ော့အခ ိနမ်စှ၍ နစှ်စဥအ်မမ တ်ဝစုမ  ်း

ရယှယ် ရငှမ်  ်းသို ော့ပံမုှနခ်ွ တဝတပ်းခ ော့သည်ော့မှ  ်မ််းရှခိ ော့တသ 

တ က င်ော့ ရယှယ် တစ ်းနှုန််းမှ ရရှိနိငုသ်ည်ော့ အက ိြု်းအမမ အ်မပင်

အမမ တ်ဝစဝုငတ်ငပံွုမနှရ်ရှိလိသုည်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း

အ ကွ် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှရံနသ်င်ော့တ  ်သည်ော့ ရယှယ်  စခ်ုလည််း

မြစ်သည။်

Since MTSH has regularly paid out annual

dividends to its shareholders as a listed

company, it may be a suitable investment for

investors who wish to earn dividend income in

addition to capital gains from the stock itself.
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