
O C T .  2 0 2 2  |  V O L .  6
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 IMPORTANT NEWS ABOUT LISTED COMPANIES:

Block Trading စနစ်ြဖင့် �ှယ်ယာေစာင်ေရ တစ်ေသာင်း (သိ�မဟုတ်)
အေရာင်းအဝယ်တနဖုိ်း ကျပ်သနး်  ၃၀  အထက်မှာယူ�ုိင်မည်
 

FMI AUG | SEPT 2022
ေရ�ှည်တည်တံ့ခုိင်�မဲေရး အစီရင်ခံစာ  (၂၀၂၂) ထုတ်ြပန်

စီမံခန ့်�ခွဲေရးအဖ�ဲ၏ ေဆွးေ�းွေလ့လာ သုံးသပ်ချက် 
(MD & A) ထုတ်ြပန် 

 

စာရင်းစစ်ေဆး�ပီးေသာ (၆) လတာ �ှစ်ဝက်ဘ�ာေရး
�ှင်းတမ်းများ ထုတ်ြပန်  

စာရင်းစစ်ေဆး�ပီးေသာ ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများ�ှင့် 
စီမံခန ့်�ခွဲေရးအဖ�ဲ၏ ေဆွးေ�းွေလ့လာသုံးသပ်ချက်

 (MD& A) အား ထုတ်ြပန်

(၆) �ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝး
ဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန် 

 AUGUST  2022

JULY 2022

JULY 2022 

လက်ေအာက်ခံကုမ�ဏီတည်ေထာင်ြခင်း�ှင့် လက်ေအာက်ခံ
ကုမ�ဏီကအဆုိြပ�ထားသည့်ဝယ်ယူမ� ကိစ�တိ� ကုိ ထုတ်ြပန်  

AUGUST 2022

FPB

EFR 

AMATA

MCB

ေကာ်ပ်ုိရိတ်စီမံခန ့်�ခွဲမ�အစီရင်ခံစာ (၂၀၂၂) �ှင့် သီးြခား
လွတ်လပ်ေသာ ဒါ�ုိက်တာ ခန ့်အပ်ေ�ကာင်း ထုတ်ြပန်

 

ယခင်က ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်၏ Block Trading စနစ်ြဖင့် �ှယ်ယာေစာင်ေရ
တစ်ေသာင်း�ှင့် တစ်ေသာင်းအထက်ကုိ အေရာင်းအဝယ်ြပ�လပ်ုခွင့်ြပ�ခ့ဲရာမှ
၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်ေန ့ မှစတင်၍ �ှယ်ယာေစာင်ေရ တစ်
ေသာင်း�ှင့် တစ်ေသာင်းအထက် အြပင် မည်သည့်စာရင်းဝင်�ှယ်ယာမဆုိ
အေရာင်းအဝယ်တနဖုိ်း ကျပ်သနး် (၃၀) �ှင့် အထက် အေရာင်းအဝယ်ြပ�လပ်ုလို
ေသာ ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှသူံများ အေန�ှင့် ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်၏ Block Trading
စနစ်ြဖင့် အေရာင်းအဝယ်ြပ�လပ်ု�ိင်ုမှာြဖစ်ပါသည်။

အေသးစိတ်�ကည့်���ရန:်
 https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2022/08/fw_MLI_en_01092022.pdf
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ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိး် မှထုတ်ေဝေသာသုံးလပတ်သတင်းလ�ာ

(Jul မှ Sept ) သုံးလပတ်သတင်းများ

ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိး် မှ  လာမည့်
ဒီဇင်ဘာလ  တွင်  “YSX STOCK

INVESTMENT VIRTUAL SERIES 2022"
�ုိက်ကူးထုတ်လ�င့်မည်

BLOCK TRADING စနစ်ြဖင့်  �ှယ်ယာ
ေစာင်ေရ  တစ်ေသာင်း  (သိ� မဟုတ် )
အေရာင်းအဝယ်တန်ဖုိးကျပ်သနး်  ၃၀

အထက်မှာယူ�ုိင်မည်

 

ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်၏ YouTube Channel �ှင့် အြခားလမူ�ကွနယ်က်
စာမျက်�ှာများမှ တစ်ဆင့် လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ အတင်ွး အပတ်စ�် စေန၊
တနဂ�ေ� ွညေနပုိင်းများတင်ွ  “YSX Stock Investment Virtual Series 2022" အား
�ုိက်ကူး ထုတ်လ�င့်ေပးသွားရန ် စီစ�်လ�က်�ိှပါသည်။ စေတာ�ှ့ယ်ယာ ရင်း�ှးီ
ြမ��ပ်�ှသူံများ�ှင့်စိတ်ပါဝင်စားသူများအေနြဖင့် Virtual Series တင်ွ ရနကု်နစ်ေတာ့
အိပ်ချနိး် စာရင်းဝင်ကုမ�ဏီများမှ အ�ကီးအကဲများ၏ ေြပာ�ကားချက်များ၊
ေငေွချးသက်ေသခံလက်မှတ်ကုမ�ဏီများမှ စေတာရ့င်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ��ှင့် ပတ်သက်
သည့် ေဟာေြပာပိ� ချချက်များ �ှင့် ေစျးကွက် က�မ်းကျင်သူများ၏ စကားဝုိင်း
ေဆွးေ�းွပဲွ ဗီဒီယုိ အခနး်ဆက်များကုိ �ကည့်����ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။ အစီအစ�်
အေသးစိတ်�ှင့် ထုတ်လ�င့်မည့် ေနရ့က်၊ အချနိ ်တိ� ကုိ မ�ကာမီ ေ�ကညာေပးသွား
မည်ြဖစ်ပါသည်။



Listed Company Updates (Q4-2021-22)

e-Visit us: http://ysx-mm.com/

FMI 
August| 2022
ေရ�ှည်တည်တ့ံခုိင်�မဲေရး အစီရင်ခံစာ (၂၀၂၂) 
ထုတ်ြပန်
၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂) ရက်ေန ့�တွင် First Myanmar
Investment Public Co., Ltd (FMI)  ကုမ�ဏီ သည် ၂၀၂၁-
၂၀၂၂ ဘ�ာ�ှစ် အတက်ွ ကုမ�ဏီ၏ ေရ�ှည်တည်တံခုိ့င်�မဲ
ေရး အစီရင်ခံစာအား အများြပည်သူအစု�ှယ်ယာ�ှင်များဖတ်
����ိင်ုရန ်ထုတ်ြပနေ်�ကညာခ့ဲပါသည်။

အေသးစိတ်�ကည့်���ရန်:် 
https://rb.gy/fsok4n

MCB
July| 2022
စီမံခန ့်�ခဲွေရးအဖ�ဲ၏ ေဆွးေ�ွးေလ့လာ သုံးသပ်ချက် 
(MD & A) ထုတ်ြပန် 
 

 

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇူလိင်ုလ (၁၄) ရက်ေန ့�တွင် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားများဘဏ်
(MCB)  သည် ၂၀၂၂ ခု�ှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်ေန ့�တွင် ကုနဆုံ်းေသာ
၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ဘ�ာေရး�ှစ်၊ (၆) လတာ �ကားကာလ အတင်ွး
ေငေွ�ကးအေြခအေန�ှင့် လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ချက်များ၏ ရလဒ်များ
အေပ� စီမံခန ့�်ခဲွသူများ၏ ေဆွးေ�းွချက်၊ စိစစ်ေလလ့ာချက်များအား
အများြပည်သူအစု�ှယ်ယာ�ှင်များဖတ်���ိင်ုရန ် ထုတ်ြပနေ်�ကညာခ့ဲ
ပါသည်။ 

အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန:် https://rb.gy/ekqtqb
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FMI 
September| 2022
လက်ေအာက်ခံကုမ�ဏီတည်ေထာင်ြခင်း�ှင့် 
လက်ေအာက်ခံ ကုမ�ဏီကအဆုိြပ�ထားသည့်
ဝယ်ယူမ�ကိစ�တိ� ကုိ ထုတ်ြပန်

First Myanmar Investment Public Co., Ltd (FMI) ကုမ�ဏီ
သည် ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်ေန ့�တွင် Memories
(2022) Pte. Limited အမည်ြဖင့် ကုမ�ဏီမှ ရာ�ှ�နး်ြပည့်
ပုိင်ဆုိင်သည့် လက်ေအာက်ခံကုမ�ဏီတစ်ခုကုိ စက�ာပူ�ိင်ုငံ
တင်ွတည်ေထာင်ခ့ဲေ�ကာင်း�ှင့် ယင်း လက်ေအာက်ခံကုမ�ဏီ
က အဆုိြပ�ထားသည့်ဝယ်ယူမ�ကိစ�တိ� ကုိ ထုတ်ြပနေ်�ကညာခ့ဲ
ပါသည်။

အေသးစိတ်�ကည့်ရန:်
https://rb.gy/pf99mv
https://rb.gy/kiql6y

FPB
August| 2022
စာရင်းစစ်ေဆး�ပီးေသာ (၆) လတာ �ှစ်ဝက်ဘ�ာေရး
�ှင်းတမ်းများ ထုတ်ြပန် 

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၃)ရက်ေန ့�တွင် ပထမပုဂ�လိကဘဏ် (FPB) 
 သည် ၂၀၂၂ ခု�ှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်ေန ့�တွင် ကုနဆုံ်းေသာ ၂၀၂၁
-၂၀၂၂ ဘ�ာေရး�ှစ်၊ (၆) လတာ �ကားကာလ အတက်ွ စာရင်းစစ်
ေဆး�ပီးေသာဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများအားအများြပည်သူအစု�ှယ်ယာ
�ှင်များ ဖတ်���ိင်ုရန ်ထုတ်ြပနေ်�ကညာခ့ဲပါသည်။ 

အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန:် https://rb.gy/ugwop8

EFR
July| 2022
(၆) �ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစညး်အေဝး
ဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန် 

Ever Flow River Group Public Co., Ltd (EFR) ကုမ�ဏီ သည်
၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇူလိင်ုလ (၁) ရက်ေန ့�တွင် ကျင်းပခ့ဲေသာ (၆) �ကိမ်ေြမာက်
�ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်းအေဝးတင်ွ အတည်ြပ�ခ့ဲသည့်
ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇူလိင်ုလ (၄) ရက်ေန ့�တွင်
အစု�ှယ်ယာ�ှင်များအတက်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။

အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန:် https://rb.gy/koei83

AMATA
August| 2022
စာရင်းစစ်ေဆး�ပီးေသာဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများ�ှင့် 
စီမံခန ့်�ခဲွေရးအဖ�ဲ၏ ေဆွးေ�ွးေလ့လာသုံးသပ်ချက်
(MD& A) အား ထုတ်ြပန်

AMATA Holding Public Co., Ltd. (AMATA) ကုမ�ဏီသည် 
 (၃၁-၃-၂၀၂၂) ရက်ေန ့�တွင် ကုနဆုံ်းေသာ (၆) လတာကာလ
အတက်ွ �ှစ်ဝက်ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများ�ှင့် စီမံခန ့�်ခဲွမ�
အဖ�ဲ၏ေဆွးေ�းွေလလ့ာသုံးသပ်ချက် (MD&A) အား အများ
ြပည်သူအစု�ှယ်ယာ�ှင်များ သိ�ိှေစ�ိင်ုရန ် (၄-၈-၂၀၂၁) ေန ့
တင်ွ ထုတ်ြပနေ်�ကညာခ့ဲပါသည်။

အေသးစိတ်�ကည့်���ရန်:် 
https://rb.gy/xxpewh
https://rb.gy/nqydie

AMATA
August| 2022 
ေကာ်ပ်ုိရိတ်စီမံခန ့်�ခဲွမ�အစီရင်ခံစာ (၂၀၂၂) �ှင့် သီးြခား
လွတ်လ ပ်ေသာ ဒါ�ုိက်တာ ခန ့်အပ်ေ�ကာင်း ထုတ်ြပန်

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၀) ရက်ေန ့�တွင် AMATA Holding
Public Co., Ltd. (AMATA) ကုမ�ဏီသည်  ေကာ်ပ်ုိရိတ်စီမံခန ့်�ခဲွမ�
အစီရင်ခံစာ(၂၀၂၂) �ှင့် သီးြခား လွတ်လ ပ်ေသာ ဒါ�ုိက်တာ အား
ခန ့်အပ်ေ�ကာင်း အများြပည်သူသိ�  အသိေပးထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။

အေသးစိတ်�ကည့်���ရန်:် 
https://rb.gy/4nxgso
https://rb.gy/2mlkpd



e-Visit us: http://ysx-mm.com/

YSX Quarterly Market Summary (Q4-2021-22)

e-Visit us: http://ysx-mm.com/

 STAISTICS AT A GLANCE (MAIN BOARD)
% ChangeQ4-22

(Jul - Sep)
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Quarterly Stock Performance (Q4-2021-22)

FMI MTSH MCB

FPB TMH EFR

AMATA MYANPIX
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13.40
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၂၀၂၁-၂၂  ဘ�ာ�ှစ်  စတုတ� သုံးလပတ်အတွင်း  YSX ေဈးကွက်အေြခအေန

အေရာင်းအဝယ်ြပ�လုပ်သည့် ရက်စုစုေပါင်း

စာရင်းဝင်ကုမ�ဏီအေရအတွက်

(30-9-2022) စေတာအ့��နး်ကိနး် (MYANPIX)

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့် �ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း

ေနစ့�်ပျမ်းမ�အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့် �ှယ်ယာေစာင်ေရ
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ေနစ့�်ပျမ်းမ�အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့် စေတာ�ှ့ယ်ယာတန်ဖုိး (ကျပ်သနး်ေပါင်း)

(30-9-2022) ေဈးကွက်တန်ဖုိးစုစုေပါင်း (ကျပ်သနး်ေပါင်း) 

၂၀၂၁-၂၂ ဘ�ာ�ှစ်  စတုတ� သုံးလပတ်အတွင်း စေတာ�ှ့ယ်ယာများ၏ေဈး�ှ�နး်အတက်အကျအားတင်ြပြခင်း  

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 66243�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 66243�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 66243
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 586.93တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 586.93တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 586.93

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း -�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း -�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း -       373286373286373286
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 1136.64တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 1136.64တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 1136.64

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 4877�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 4877�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 4877
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) -တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) -တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) -  35.26 35.26 35.26   

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 13171�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 13171�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 13171
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 253.97တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 253.97တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 253.97

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း -�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း -�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း -       471164711647116
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 125.83တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 125.83တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 125.83

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 11041�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 11041�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 11041
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 29.56တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 29.56တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 29.56

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 14515�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 14515�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 14515
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) -တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) -တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) -  73.14 73.14 73.14   

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 530249�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 530249�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 530249
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 2241.33တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 2241.33တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 2241.33


