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Why is the stock market declining?

“လက္ရိွ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ တင္ထားတဲ့ကုမဏီအေရအတြက္က နည္းေနေသးတဲ့အတြက္ လူေတြရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈကလဲ
သိပ္မမ်ားေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ေနလို႔မွ စေတာ့မားကတ္ၾကီးမွာ ကုမဏီအေရအတြက္က ၅ ခု၊ ၁၀ ခု
ေလာက္ဘဲ ရိွအံုးမယ္။ အေရာင္းအဝယ္ကလည္း အရမ္းပါးေနအုံးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။
ဒါေပမယ့္ လက္ရိွအခ်ိန္မွာေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး” ေဒါက္တာေအာင္သူရ (CEO, Thura Swiss Co.,ltd)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------“စေတာ့မားကတ္ကို ဝင္တဲ့ကုမဏီၾကီးေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ျပီးျပည့္စံုခဲ့
တယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းမွာ မူတည္တာဘဲ။ သူတို႔ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန အခြင့္အေရးတစ္ခုလို က်ားကန္ေပးထားတဲ့
ေနရာက အခုလိုမ်ိဳးေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ အနာဂါတ္မွာေကာ ဒီအတိုင္းဆက္သြားမွာလား” ဦျမင့္ေဇာ္ (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------“စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစတင္ဖြင့္လွစ္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက အစိုးရရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို ေတြ႕ရတယ္။ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
အေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့သူဖက္ကၾကည့္ရင္ အစိုးရရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈအပိုင္းက အေတာ္ပဲေလ်ာ့နည္းေနတယ္။ ျပီးေတာ့
ဒီမားကတ္က ေရာင္းသူ၊ဝယ္သူ အတြက္လား? ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအတြက္လား? ဒီထဲမွာ တင္ေရာင္းေနတဲ့ ကုမဏီေတြရဲ႕
အနာဂါတ္ေတြကို ပ့ံပိုးေပးမွာလား? အဲ့လိုပံုစံမ်ိဳး မကြမ
ဲ ျပားျဖစ္ေနေတာ့ က်ဆင္းတယ္လို႔ ျမင္တဲ့သူရွိသလို ယံုၾကည္မႈ
ေလွ်ာ့နည္းလာသူလည္း ရိွႏိုင္ပါတယ္” ဦးခိုင္ေထြး (စေတာ့ဝယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္သူ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“အစပိုင္းတုန္းကေတာ့ စေတာ့မားကတ္စျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္တုန္းက အစိုးရရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈက နည္းနည္းပိုမ်ားပါတယ္။
ေရရွည္မွာေတာ့ အစိုးရကို အဓိကအားကိုးျပီး လုပ္ရမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ Securities Company နဲ႔ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက
ကိုယ္တိုင္လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရပိုင္းက လုပ္ေပးရမွာက မူဝါဒေတြ ခ်ေပးဖို႔လိုတယ္။ ျပီးေတာ့ တိတိက်က်
စည္းမ်ဥ္းေတြ ထားေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္” ေဒါက္တာေအာင္သူရ (CEO, Thura Swiss Co.,ltd)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ျပည္သူေတြအမွန္တကယ္ယံုၾကည္ရေသာ ရင္းႏွင္းျမဳပ္ႏွံသူေတြ ယံုၾကည္ရေသာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေဘာ္ဒီ ရိွလာျပီဆိုတာ
ကိုေတာ့ ျပဖို႔္ိလိုျပီ။ အဲ့လိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္သူေတြ ပါဝင္ၾကပါဆိုတဲ့ စကားတစ္ခုတည္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ ပါဝင္လာၾက
မွာမဟုတ္ဘူး” ဦးျမင့္ေဇာ္ (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ရွယ္ယာထုတ္ေရာင္းတဲ့ကုမဏီကေကာ ဝင္ကစားႏိုင္သလားဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္ဝင္ကစားႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္
ပိတ္မယ့္ ၁၀ မိနစ္၊ ၅ မိနစ္အလိုမွာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ရွယ္ယာပမာဏနဲ႔ေစ်းႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့သူ
ရိွေနတယ္ဆိုရင္ ဒီေစ်းကြက္က ဝယ္ေရာင္းသမားနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ အတြက္တည္ေဆာက္တာလား? ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္
တဖက္တလမ္းက အက်ိဳးျပဳမယ့္ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားေတြအတြက္ တည္ေဆာက္တာလားဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္”
ဦးခိုင္ေထြး (စေတာ့ဝယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္သူ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Second Segment
“Securities company ကပိုင္ရွင္ေတြ သူတို႔လိႈင္းစီးရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုက္စီးရတယ္။ သူတို႔လိုက္ဝယ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
လိုက္ဝယ္ရတယ္။ သူတို႔ထုတ္ေရာင္းရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထုတ္ေရာင္းရတယ္။အဲလိုမွမဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က screen
ဘုတ္ေပၚဘဲ ၾကည့္ျပီး ခံစားခ်က္နဲ႔လုပ္ေနရင္ ေနာက္ဆံုးထိခိုက္ရလိမ့္မယ္” ဦးခိုင္ေထြး (စေတာ့ဝယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္သူ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ေနာက္ဆံုး ၅ မိနစ္အခ်ိန္အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲသြားတယ္ဆိုတာ အဲ့တာက လက္ရိွ အီလက္ထေရာနစ္ trading ေတြကို
သိပ္ျပီးမသံုးေသးလို႔ပါ။ လူတုိင္းလူတိုင္းဟာ သူ႔လက္ကိုင္ဖုန္းကေန ၾကည့္လို႔ရေနမယ္။ ေစ်းက လက္ရိွက အေရာင္းဖက္
က ေအာ္ဒါက ဘယ္ေလာက္ရိွေနျပီ။ ဝယ္တဲ့ဖက္ကေကာ ဘယ္ေလာက္ရိွေနျပီ။ ျပီးရင္ ပိတ္ခါနီး ၁ မိနစ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၀
စကၠန္႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ မၾကိဳက္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ပယ္ဖ်က္လို႔ရတယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳးဆိုရင္ လူတိုင္းအတြက္လည္း မွ်တသြားမယ္”
ေဒါက္တာေအာင္သူ (CEO, Thura Swiss Co.,ltd)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“အခြန္ရံုးဘက္က ကုမဏီေတြကို တိတိက်က်နဲ႔ အခြန္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ဘ႑ာေရးအႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာထြက္လာမယ္။
အခုျဖစ္ေနတာက ကုမဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘ႑ာေရးအႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာေတြက မမွန္ဘူး။ ျပီးေတာ့ ဘယ္လို
လုပ္ရမွန္းလည္း မသိဘူး။ အဲ့ေတာ့ စာရင္းေတြသာ အားလံုးမွန္လာျပီဆိုရင္ ေနာက္တဆင့္က စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဖြ႕ံျဖိဳးလာ
ဖို႔က မခက္ခဲေတာ့ဘူး” ေဒါက္တာေအာင္သူရ (CEO, Thura Swiss Co.,ltd)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ကန္တဲ့သူကလဲ ဒီလူဘဲ။ ဆံုးျဖတ္တဲ့သူကလဲ ဒီလူဘဲျဖစ္ေနတယ္။ အဲေတာ့ ဒီYSX မွာ အတက္ပညာရွင္ အသိပညာ
ရွင္ေတြ တကယ္ေရာင္းတဲ့သူ ဝယ္တဲ့သူေတြ ဥပေဒဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူေတြ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူေတြ
စတဲ့သူေတြပါဝင္တဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ိဳးနဲ႔ ဖြ႕ဲ စည္းေစခ်င္ပါတယ္” ဦးခိုင္ေထြး (စေတာ့ဝယ္ေရာင္း
လုပ္ကိုင္သူ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စကားလံုးထက္ တကယ္ခိုင္ခိုင္မာမာ ဂယ္ေပါက္မရိွေသာ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ အားလံုးယံုၾကည္ရေသာ
ဥပေဒလိုပါတယ္။ ဆံုးမစကားနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းလို႔မရဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ဘဲ ထိန္းေက်ာင္းလို႔ရမယ္။ ေနာက္တခ်က္က ဥပေဒ
ကိုထိန္းေက်ာင္းတဲ့သူေတြကလည္း လူရိုေသ၊ ရွင္ရိုေသ သမာသမတ္ၾကတဲ့သူျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္” ဦးျမင့္ေဇာ္ (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

