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စာရင်းစစ်ေဆး�ပီးေသာ ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများ�ှင့် စီမံခန ့်�ခွဲေရး
အဖ�ဲ၏ ေဆွးေ�းွေလ့လာသုံးသပ်ချက် (MD& A) များ ထုတ်ြပန်

၂၀၂၂ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန ့�တွင်ကုနဆုံ်းေသာ �ကားြဖတ်
အကျ��်းချ�ံး ဘ�ာေရး �ှင်းတမ်းအားအားထုတ်ြပန ်

လက်�ိှအစု�ှယ်ယာ တစ်စုမှ ဆယ်စုအြဖစ် ခဲွြခမ်းြခင်း

NOV| 2022

၂၀၂၁-၂၂ဘ�ာ�ှစ်အတက်ွ �ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများထုတ်ြပန်

အထူးအစည်းအေဝး�ှင့် (၃၀) �ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည်  အေထွ  ေထွ
အစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန ်

ဘ�ာေရးအရာ�ိှချ�ပ်အနားယူြခင်း�ှင့် အသစ်ခန ့အ်ပ်ြခင်း

OCT | 2022

 ဘ�ာေရးအရာ�ိှချ�ပ်ခန ့အ်ပ်ေ�ကာင်းေ�ကညာ
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ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိး် မှထုတ်ေဝေသာသုံးလပတ်သတင်းလ�ာ

(OCT မှ DEC ) သုံးလပတ်သတင်းများ(OCT မှ DEC ) သုံးလပတ်သတင်းများ

(၃၅ )  �ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံစေတာ့
အိပ်ချနိး် စီအီးအုိများ  အစညး်အေဝး
သိ�  တက်ေရာက်

 STOCK INVESTMENT SEMINAR 

 ေဆွးေ�ွး ပဲွမ��ေလး�မိ�တွင်ကျင်းပ  

ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိး်  သိ�  TT I

( INTERNATIONAL TRADE WEEKEND

COURSE BATCH 6)  မှ  သင်တနး်သား
များလာေရာက်ေလ့လာ

စေတာ့ရင်း �ီှးြမ�� ပ် �ံှမ� ဆုိ င်ရာ  အေြခခံ
သင်တနး်အပတ်စ�်  (၀၁/၂၀၂၃ )

အား  လာမည့်  ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်  ဖွင့်
လှစ်မည်  
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ရန်ကုန်စေတာအိ့ပ်ချနိး် သိ�  TTI (INTERNATIONAL
TRADE WEEKEND COURSE BATCH 6) မှ
သင်တနး်သားများလာေရာက်ေလ့လာ

TTI (International Trade Weekend Course Batch 6) မှ
သင်တနး်သား (၃၆) ပါဝင်ေသာ ေလလ့ာေရးအဖ�ဲ သည် ရနကု်န ်     
 စေတာအိ့ပ်ချနိး် သိ�  ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်ေန ့�တွင် လာေရာက်ေလလ့ာ
ခ့ဲပါသည်။ ေလလ့ာေရး ခရီးစ�်အတင်ွး အမ�ေဆာင်အ�ကီးတနး်
မနေ်နဂျာ ဦးသက်ထွနး်ဦးမှ “Overview of Capital Market”
ေခါင်းစ�်ြဖင့် ပိ� ချခ့ဲ�ပီး ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်တင်ွ �ှယ်ယာများ
အေရာင်းအဝယ်ြပ�လပ်ုပုံကုိလည်း�ှင်းြပခ့ဲပါသည်။ တက� သုိလ်များ
�ှင့် ပုဂ�လိက ပညာေရးသင်တနး်ေကျာင်းများမှ ေလလ့ာေရးခရီးစ�်
များကုိ ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်မှ လက်ခံေပးလျက်�ိှ�ပီး ေလလ့ာေရး
လာေရာက်လိပုါက ဖုနး်(၀၁-၃၇၁၂၇၄) သိ�  ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမနး်
�ိင်ုပါသည်။

(၃၅) �ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံစေတာအိ့ပ်ချနိး်စီအီးအုိ
များ အစညး်အေဝးသိ�  တက်ေရာက်

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

(၃၅)�ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံစေတာအိ့ပ်ချနိး်စီအီးအိမုျား အစည်းအေဝး
ကုိ အင်ဒိနုးီ�ှား�ိင်ုငံ ဘာလီက�နး်တင်ွ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ (၃၀)
ရက်ေနမှ့ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်ေန ့ အထိ အင်ဒိနုးီ�ှားစေတာအိ့ပ်ချနိး်မှ
အိမ်�ှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပခ့ဲပါသည်။ ယင်းအစည်းအေဝးတင်ွ ရန်
ကုနစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်မှ မနေ်နဂျင်းဒါ�ုိက်တာ ဦးဝင်း�ိင်ုဦး �ှင့် အမ�
ေဆာင်အ�ကီးတနး်မနေ်နဂျာ ဦးသက်ထွနး်ဦးတိ� မှ တက်ေရာက်၍ အာ
ဆီယံစေတာအိ့ပ်ချနိး်များစ�်ဆက်မြပတ်တိးုတက်ေရး၊ အရင်းအ�ှးီ
ေဈးကွက် အီကုိ စနစ်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်လာေစ ေရး၊ ESG စံချနိစံ်��နး်
များ လိက်ုနာေရး၊ အာဆီယံအိပ်ချနိး်များအ�ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်
ေရး�ှင့် အြပနအ်လှနခ်ျတ်ိဆက်ေရး စသည်တိ� ကုိ ေဆွးေ�းွခ့ဲ�က
ပါသည်။

ရန်ကုန်စေတာ့့့့့့့့အိ့ပ်ချနိး် မှ STOCK INVESTMENT
SEMINAR ေဆွးေ�ွးပဲွ မ��ေလး�မိ�တွင်ကျင်းပ

Mandalay Stock Investment Seminar ေဆွးေ�းွပဲွကုိ ၂၀၂၃
ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ (၈) ရက်ေန ့ တင်ွ မ��ေလး�မိ� ကုနသ်ည်များ�ှင့်
စက်မ�လပ်ုငနး်�ှင်များ အသင်း (MRCCI) ခနး်မတင်ွ ကျင်းပြပ�လပ်ုခ့ဲ
ပါသည်။ ေဆွးေ�းွပဲွအစီအစ�်အရ (MRCCI) ဥက� ဌ မှ အဖွင့်အမှာ
စကားေြပာ�ကား�ပီး SECM မှ ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ်၊ YSX မှ အမ�
ေဆာင်အ�ကီးတနး်မနေ်နဂျာ၊ EFR ကုမ�ဏီ ဥက� ဌ �ှင့် AYA Trust SC
မှ Vice President တိ� မှသက်ဆုိင်ရာက�အလိက်ုစေတာေ့ဈးကွက်
�ှင့် ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ�ဆုိင်ရာသိေကာင်းစရာများကုိ �ှင်းလင်းေဆွးေ�းွ
�ကပါသည်။ တက်ေရာက်သူ ဦးေရ (၂၀၀) �ှင့်အထက်�ိှ�ပီး စေတာ့
�ှယ်ယာစာရင်းဖွင့်လှစ်သူ ၇၉ ဦး�ိှခ့ဲပါသည်။ 

YSX: QUARTERLY HEADLINESYSX: QUARTERLY HEADLINES

စေတာရ့င်း�ီှးြမ��ပ်�ံှမ� ဆုိင်ရာ အေြခခံသင်တနး်အပတ်စ�် (၀၁/၂၀၂၃)
အား လာမည့် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ဖွင့်လှစ်မည်
အနွလိ်င်ုးမှသင်�ကားေပးမည့် ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်၏ စေတာရ့င်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ�ဆုိင်ရာ အေြခခံ
သင်တနး်အပတ်စ�် (၀၁/၂၀၂၃) အား လာမည့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ပထမပတ်တင်ွ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်
ပါသည်။ သင်တနး်ကာလမှာ သီတင်းပတ် (၅) ပတ်�ကာြမင့်မည် ြဖစ်�ပီး အပတ်စ�် စေနေနတိ့င်ုးတင်ွ
အနွလိ်င်ုးမှ (virtual) စနစ်ြဖင့် သင်�ကားပိ� ချေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ သင်တနး်အေသးစိတ်
အေ�ကာင်း အရာများကို (shorturl.at/qxEG6) လင့်ခ်တင်ွ�ကည့်��� �ိင်ုပါသည်။
 သင်တနး်တက်ေရာက်လိပုါက (shorturl.at/knoqR)  လင့်ခ်တင်ွ  စာရင်းေပးသွင်း�ိင်ုပါသည်။
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Listed Company Updates (Q3-2022-23)
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စာရင်းစစ်ေဆး�ပီးေသာဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများ
�ှင့် စီမံခန ့်�ခွဲေရးအဖ�ဲ၏ ေဆွးေ�ွးေလ့လာသုံးသပ်
ချက် (MD& A) များ ထုတ်ြပန်ြခင်း

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ တင်ွ FMI ၊ MTSH ၊ FPB ၊ TMH ၊EFR
ကုမ�ဏီတိ� မှ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန ့�တွင်
ကုနဆုံ်းေသာ �ှစ်ဝက် ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများ �ှင့် စီမံခန ့�်ခဲွေရး
အဖ�ဲ၏ေဆွးေ�းွေလလ့ာသုံးသပ်ချက်များ(MD&A) အား ထုတ်ြပန်
ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။ 

အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန:်   
FMI:<https://bit.ly/3XMZO91 >:<https://bit.ly/3HxSSaa >
MTSH:<https://bit.ly/3XYzTec>:<https://bit.ly/406bEg5>
FPB:<https://bit.ly/3Y4jx3A>:<https://bit.ly/3JlUllm>
TMH:<https://bit.ly/3H6MZ2e>:<https://bit.ly/409FVdK>
EFR:<https://bit.ly/3YjNFsf>: <https://bit.ly/3WFCGYQ>

MCB

DEC | 2022

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန ့�တွင်
ကုန်ဆုံးေသာ �ကားြဖတ်အကျ��်းချ�ံး
ဘ�ာေရး �ှင်းတမ်းအားထုတ်ြပန် 

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၈) ရက်ေန ့�တွင် MCB ဘဏ်မှ ၂၀၂၂
ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန ့�တွင် ကုနဆုံ်းေသာ �ကားြဖတ်
အကျ��်းချ�ံးဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများအားထုတ်ြပနေ်�ကညာခ့ဲ
ပါသည်။

 အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန:် https://bit.ly/3R7LYvu

FPB
DEC | 2022

လက်�ိှအစု�ှယ်ယာတစ်စုမှ ဆယ်စုအြဖစ် ခဲွြခမ်းြခင်း
၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေန ့�တွင် FPB ဘဏ်မှ လက်�ိှ
အစု�ှယ်ယာတစ်ခုအား ဆယ်စုအြဖစ်သိ�  �ှယ်ယာခဲွြခမ်းြခင်း ြပ�လပ်ု
မည်ြဖစ်ေ�ကာင်း အစု�ှယ်ယာ�ှင်များသိ�ိှေစရန ်ေအာက်ပါအေရး�ကီး
ေသာရက်များပါဝင်သည့် ဇယားအားထုတ်ြပနေ်�ကညာခ့ဲပါသည်၊
အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန;် https://bit.ly/3WI6WSE

MCB | FPB
NOV| 2022

၂၀၂၁-၂၂ဘ�ာ�ှစ်အတွက် �ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ
များထုတ်ြပန်
၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ တင်ွ MCB ဘဏ် �ှင့် FPB ဘဏ်တိ�  မှ
၂၀၂၁ -၂၂ ဘ�ာ�ှစ် အတက်ွ ကုမ�ဏီ၏ �ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ
များအား အများြပည်သူအစု�ှယ်ယာ�ှင်များ ဖတ်���ိင်ုရန ် ထုတ်ြပန်
ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။ အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန:် 
MCB: <https://bit.ly/3HCiKl2>
FPB: < https://bit.ly/3DeMDFJ>

MCB 
NOV| 2022

အထူးအစညး်အေဝး�ှင့်  (၃၀)�ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည်
အေထွေထွအစညး်အေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန် 
၂၀၂၂ ခု�ှစ် �ိဝုင်ဘာလ (၂၈) ရက် ေန ့�တွင် MCB ဘဏ်မှ (၂၆-၁၁-
၂၀၂၂) ေန ့�တွင် ကျင်းပြပ�လပ်ုခ့ဲေသာ အထူးအစည်းအေဝး�ှင့် (၃၀)
�ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်းအေဝးတိ�  တင်ွ ချမှတ်ခ့ဲ
သည့် အစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ အစု�ှယ်ယာ�ှင်များအား
အသိေပးထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။
အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန:် https://bit.ly/3HaJMPm

AMATA
ဘ�ာေရးအရာ�ိှချ�ပ်အနားယူြခင်း�ှင့်  အသစ်
ခန ့်အပ်ြခင်း

NOV| 2022

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ (၁) ရက်ေန ့�တွင် AMATA ကုမ�ဏီ ၏
လက်�ိှ ဘ�ာေရးအရာ�ိှချ�ပ်အြဖစ် တာဝနယူ်ေဆာင်ရွက် ေန
ေသာ ဦး��န ့ဝ်င်းထွနး် သည် ကျနး်မာေရးအေြခအေနေ�ကာင့်
တာဝနမှ် အနားယူေ�ကာင်း�ှင့် ၎င်းေနရာတင်ွ ေဒ�ဆုလင်း�ိင်ုအား
ဘ�ာေရးအရာ�ိှချ�ပ်အြဖစ်ခန ့အ်ပ်ေ�ကာင်းေ�ကညာခ့ဲပါသည်။

အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန:်   https://bit.ly/3j9U0r6
 

MTSH
OCT | 2022

ဘ�ာေရးအရာ�ိှချ�ပ်ခန ့်အပ်ေ�ကာင်းေ�ကညာ

၂၀၂၂ ခု�ှစ် ေအာက်တိဘုာလ (၁၃) ရက်ေန ့�တွင် MTSH  ကုမ�ဏီ၏
ဒါ�ုိက်တာအဖ�ဲမှ ကုမ�ဏီ၏ ဘ�ာေရး အ�ကီးအကဲအြဖစ် တာဝနထ်မ်း
ေဆာင်ေနေသာေဒ�ယုဝါထွနး်အားဘ�ာေရးအရာ�ိှချ�ပ်အြဖစ်ခန ့အ်ပ်
ေ�ကာင်းေ�ကညာခ့ဲပါသည်၊ 
 အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန:် https://bit.ly/40b3S4r
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https://bit.ly/3XMZO91
https://bit.ly/3HxSSaa
https://bit.ly/3XYzTec
https://bit.ly/3Y4jx3A
https://bit.ly/3JlUllm
https://bit.ly/3H6MZ2e
https://bit.ly/409FVdK
https://bit.ly/3DeMDFJ
https://bit.ly/3HaJMPm


YSX Quarterly Market Summary (Q3-2022-23)

 STAISTICS AT A GLANCE (MAIN BOARD)
% Change

Q3-22/23

(Oct - Dec)

64
 

7
 

419.39
 

530249
 

8285
 

2241.32
 

35.02
 

729,575

Q2-22/23

(Jul - Sep)

 
 
 
 

(5%)
 

(42%)
 

(39%)
 

(26%)
 

(22%)
 

(5%)

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

Quarterly Stock Performance (Q3-2022-23)

60
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396.62
 

305567
 

5093
 

1648
 

27.47
 

689966

FMI MTSH MCB

FPB TMH EFR

AMATA MYANPIX
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၂၀၂၂-၂၃  ဘ�ာ�ှစ်  တတိယသုံးလပတ်အတွင်း  YSX ေဈးကွက်အေြခအေန

အေရာင်းအဝယ်ြပ�လုပ်သည့် ရက်စုစုေပါင်း

စာရင်းဝင်ကုမ�ဏီအေရအတွက်

(30-12-2022) စေတာအ့��နး်ကိနး် (MYANPIX)

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့် �ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း

ေနစ့�်ပျမ်းမ�အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့် �ှယ်ယာေစာင်ေရ

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့် စေတာ�ှ့ယ်ယာတန်ဖုိးစုစုေပါင်း (ကျပ်သနး်ေပါင်း)

ေနစ့�်ပျမ်းမ�အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့် စေတာ�ှ့ယ်ယာတန်ဖုိး (ကျပ်သနး်ေပါင်း)

(30-12-2022) ေဈးကွက်တန်ဖုိးစုစုေပါင်း (ကျပ်သနး်ေပါင်း) 

၂၀၂၂-၂၃ ဘ�ာ�ှစ်  တတိယသုံးလပတ်အတွင်း စေတာ�ှ့ယ်ယာများ၏ေဈး�ှ�နး်အတက်အကျအားတင်ြပြခင်း  

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 54355�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 54355�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 54355
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 497.16တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 497.16တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 497.16

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 189062�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 189062�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 189062
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 644.20တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 644.20တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 644.20

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 3313�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 3313�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 3313
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 25.67တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 25.67တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 25.67   

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 17954�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 17954�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 17954
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 348.66တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 348.66တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 348.66

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 15095�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 15095�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 15095
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 41.39တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 41.39တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 41.39

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 16115�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 16115�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 16115
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 42.95တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 42.95တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 42.95   

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 9673�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 9673�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 9673
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 48.27တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 48.27တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 48.27   

�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 305567�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 305567�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း - 305567
တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 1648.30တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 1648.30တနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း) - 1648.30


