PMI

™

Markit PMITM

Markit PMI
Tổng quan về PMI

3

Vì sao nên tham gia?

4

Phương pháp khảo sát kinh tế

5

Phạm vi cung cấp dịch vụ

6

Lời nhận xét

7

Giải thích dữ liệu khảo sát PMI

8

Chu kỳ bùng nổ - suy thoái

8

Sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và lượng công việc chưa thực hiện

9

Số lượng đơn đặt hàng mới và hoạt động mua hàng

10

Hoạt động mua hàng và nguồn cung

10

Nguồn cung và giá cả đầu vào

11

Giá cả đầu vào và sản lượng

12

Giá cả đầu vào và giá cả đầu ra

12

Sản lượng và hàng tồn kho

13

Sản lượng và việc làm

14

Báo cáo PMI theo lĩnh vực chi tiết

14

Xem thêm thông tin và cách thức tham gia

15

Thông tin về Markit

15

/2
Purchasing Managers’ Index™ và PMI™ là các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký của Markit Economics Limited hoặc được cấp phép cho Markit Economics Limited.

Markit PMITM

Thông tin v vPMI
Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (Purchasing Managers’ Index™ - PMIs) đã được xây dựng ở nhiều quốc gia để
cung cấp cho các chuyên gia mua hàng, những người ra quyết định kinh doanh và các nhà phân tích kinh tế
bộ dữ liệu chính xác và kịp thời để giúp hiểu rõ hơn về các điều kiện ngành kinh doanh.
PMI được hình thành trên cơ sở các cuộc khảo sát hàng tháng của những công ty đã được chọn lựa kỹ càng.
Những dữ liệu này đưa ra chỉ báo về những gì thực sự đang diễn ra trong lĩnh vực kinh tế tư nhân bằng cách
khảo sát các tham số như sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới, lượng hàng tồn kho, việc làm và giá cả, ở
tất cả các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, bán lẻ và dịch vụ.
Các cuộc điều tra của PMI được dựa trên cơ sở thực tế, chứ không phải là ý kiến, và nằm trong những chỉ số
hàng đầu về điều kiện kinh tế được công bố hàng tháng. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng các
phương pháp thống nhất ở tất cả các quốc gia để có thể so sánh trong phạm vi quốc tế.
Các cuộc điều tra đã thường xuyên thu hút được một lượng tin bài đáng kể trên báo chí và được sử dụng
rộng rãi bởi các chuyên gia mua hàng trong lĩnh vực sản xuất, các nhà quản lý cao cấp thuộc khu vực doanh
nghiệp, và các nhà phân tích kinh tế thuộc các định chế tài chính. Đặc biệt, các ngân hàng trung ương ở
nhiều nền kinh tế chủ chốt sử dụng dữ liệu để giúp định hướng các quyết định về lãi suất.
Các thành viên tham gia khảo sát được TRUY CẬP MIỄN PHÍ các thông tin kinh tế giá trị này để trợ giúp cho
việc lập kế hoạch kinh doanh và đàm phán với nhà cung cấp.

Khảo sát PMI


Các chỉ số kinh tế rất được quan tâm



Việc tham gia là dễ dàng và nhanh chóng



Dễ dàng giải thích



Phù hợp với các chuyên gia trong ngành



Giúp nắm bắt các xu hướng kinh doanh hiện nay



Được tiến hành ở hơn 30 quốc gia
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Vì sao nên tham gia?
Khảo sát PMI cung cấp cho các thành viên tham gia nguồn tri thức kinh doanh MIỄN PHÍ được nhiều người
quan tâm. Việc có được thông tin kịp thời giúp các thành viên tham gia hiểu rõ hơn những điều kiện kinh tế
cơ bản và xác định những bước ngoặt trong chu kỳ kinh tế. Điều này cho phép cải thiện việc lập kế hoạch
kinh doanh và chiến lược mua hàng.

Sự phù hợp
Dữ liệu khảo sát PMI đề cập đến các chủ đề kinh tế hữu hình như sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới,
xuất khẩu, việc làm, hàng tồn kho, hiệu suất hoạt động của nhà cung cấp và xu hướng giá cả. Vì vậy các
thành viên tham gia sẽ tìm những dữ liệu phù hợp với các hoạt động kinh doanh của họ.
Quốc tế
Các thành viên tham gia khảo sát có thể truy cập miễn phí vào thư viện trực tuyến đầy đủ của các báo cáo
kinh tế hàng tháng liên quan đến 30 quốc gia.
Dễ dàng sử dụng
Mặc dù dữ liệu PMI được các chuyên gia kinh tế tại các tổ chức tài chính sử dụng rộng rãi, những số liệu
khảo sát vẫn được thiết kế để dễ giải thích đối với giới báo chí và các chuyên gia trong ngành tham gia vào
khảo sát.
Tốc độ
Các khảo sát PMI được dựa trên số lượng hạn chế các câu hỏi mà có thể trả lời nhanh chóng và dễ dàng.
Các thành viên tham gia khảo sát có thể điền phiếu điều tra trong vài phút thông qua một website chuyên
dụng.
Kịp thời
Các khảo sát PMI nằm trong số những chỉ số kinh tế hàng đầu được phát hành mỗi tháng. Các thành viên
tham gia khảo sát có thể tiếp cận những kết quả khảo sát mới nhất ngay khi chúng được ban hành.
Đáng tin cậy
Các khảo sát PMI được theo dõi chặt chẽ bởi các thị trường tài chính toàn cầu và được đăng tải phổ biến trên
báo chí. Do đó các thành viên tham gia khảo sát có thể tin tưởng rằng kết quả khảo sát là đáng tin cậy.
Eurozone PMI Output Index

PMI là chỉ số đầu tiên báo
hiệu giai đoạn suy thoái sâu
của GDP khu vực đồng Euro
trong cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu diễn ra vào
cuối năm 2008, giai đoạn suy
thoái trong cuộc khủng hoảng
nợ bằng đồng Euro vào năm
2011-2012 và sự phục hồi
kinh tế mới đây vào năm
2013-2014.

Eurozone GDP qr/qr%

65.0

2.0
1.5

60.0
1.0
55.0

0.5
0.0

50.0

-0.5
45.0

-1.0
-1.5

40.0

-2.0
35.0
-2.5
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-3.0
1999

30.0

Sources: Markit, Eurostat

/4
Purchasing Managers’ Index™ và PMI™ là các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký của Markit Economics Limited hoặc được cấp phép cho Markit Economics Limited.

Markit PMITM

Phương pháp khảo sát
Khảo sát PMI của mỗi quốc gia đối với ngành sản xuất hoặc dịch vụđược dựa vào các câu trả lời khảo sát
của các lãnh đạo mua hàng cấp cao (hoặc tương đương) ở hơn 400 công ty.Nhóm khảo sát được tuyển chọn
kỹ lưỡng để đại diện chính xáccho cơ cấu thực sự của lĩnh vực đó.
Các bảng câu hỏi được điền vào nửa cuối mỗi tháng và kết quả khảo sát sau đó được các chuyên gia kinh tế
của Markit xử lý.Những người trả lời khảo sát được yêu cầu cho biết liệu các điều kiện kinh doanh của một số
tham số đã cải thiện, xấu đi hay vẫn giữ nguyên so với tháng trước. Những người trả lời cũng được yêu cầu
nêu lý do của những thay đổi.
Các chỉ số xu hướng được tính toán cho mỗi tham số. Những chỉ số này có giá trị từ 0 đến 100 với mức 50
biểu thị không có thay đổi so với tháng trước. Kết quả trên 50 điểm cho biết có sự cải thiện hoặc tăng so với
tháng trước.Kết quả dưới 50 điểm cho biết có sự xấu đi hoặc giảm so với tháng trước. Mức chênh lệch so với
50 điểm càng lớn thì tốc độ thay đổi được báo hiệu sẽ càng lớn.
Bảng câu hỏi đề cập đến các tham số kinh tế sau đây
Ngành sản xuất

Dịch vụ

Xây dựng

Sản lượng

Hoạt động kinh
doanh

Toàn bộ các hoạt
động

Số lượng công việc
mới

Hoạt động dân cư

Số lượng đơn đặt
hàng mới
Số lượng đơn đặt
hàng xuất khẩu mới
Lượng công việc
chưa được thực
hiện

Lượng công việc
chưa được thực
hiện

Hoạt động thương
mại
Hoạt động công
trình dân dụng

Toàn bộ nền kinh
tế
Sản lượng
Số lượng đơn đặt
hàng mới
Số lượng đơn đặt
hàng xuất khẩu mới

Giá cả đầu ra

Giá cả đầu vào

Số lượng đơn đặt
hàng mới

Lượng công việc
chưa được thực
hiện

Giá cả đầu vào

Việc làm

Việc làm

Giá cả đầu ra

Thời gian giao hàng
của nhà cung cấp

Kỳ vọng về hoạt
động

Số lượng hàng mua

Hàng tồn kho thành
phẩm
Số lượng hàng mua
Tồn kho hàng mua
Việc làm

Giá cả đầu ra

Thời gian giao hàng
của nhà cung cấp

Giá cả đầu vào tổng
thể
Giá mua

Giá cả đầu vào

Chi phí nhân công

Việc sử dụng thầu
phụ

Thời gian giao hàng
của nhà cung cấp

Khả năng sẵn có
nhà thầu phụ

Tồn kho hàng mua
Việc làm

Giá thuê nhà thầu
phụ
Chất lượng nhà
thầu phụ
Hoạt động tương lai
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Phạm vi khảo sát

PMI ngành sản xuất
Toàn cầu
Khu vực đồng Euro
Áo
Bra-xin
Canada
Trung quốc
Cô-lôm-bia**
Cộng hòa Séc
Pháp
Đức
Hy Lạp
Ấn Độ
Indonesia
Ireland
Ý
Nhật bản
Malaysia
Mexico
Hà Lan
Ba Lan
Nga
Hàn Quốc
Tây Ban Nha
Đài Loan
Thổ nhĩ kỳ
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ
Việt Nam
**đang được phát triển

PMI ngành xây dựng
Khu vực đồng Euro
Pháp
Đức
Ireland
Ý
Vương quốc Anh

PMI toàn bộ nền kinh tế
Ai Cập*
Hồng Kông
Kenya
Lebanon
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập
Thống Nhất*
Ả-rập Xê-út *
Singapore
Nam Phi
*Lĩnh vực phi dầu lửa

Các báo cáo khác
PMI ngành Châu Á
Khảo sát Kinh tế Dubai
Khảo sát Bất động sản Dubai
Việc làm khu vực tiếng Anh
PMI ngành ở Châu Âu
PMI bán lẻ Khu vực đồng
Euro
PMI bán lẻ Pháp
PMI bán lẻ Đức
Triển vọng Kinh doanh Toàn
cầu
PMI Điện tử toàn cầu
PMI Kim loại toàn cầu
PMI ngành toàn cầu
PMI bán lẻ Ý
PMI sản xuất
Tài sản Thương mại Anh
Tài chính Hộ gia đình Anh
Việc làm Anh
Ngân sách tiếp thị Anh
PMI khu vực Vương quốc Anh
Việc làm Scotland

PMI ngành dịch vụ
Toàn cầu
Khu vực đồng Euro
Bra-xin
Trung quốc
Pháp
Đức
Ấn Độ
Nhật bản
Ireland
Ý
Nga
Tây Ban Nha
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ
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Lời nhận xét
“Tôi sử dụng dữ liệu này để xem các xu hướng của ngành sản xuất và các loại hàng hóa, và... để giúp xây
dựng chiến lược mua sắm trong thời gian tới.”
Phó chủ tịch Global Procurement, Hull
“PMI là một thước đo 'phong vũ biểu' hữu ích nhất cho phép truyền đạt những xu hướng và tiến trình phát
triển tới cả nhân viên mua hàng và các quản lý cao cấp trong công ty để trợ giúp cho các chiến lược kinh
doanh của chúng tôi.”
Nhà quản trị mua hàng, Dudley
“Những dữ liệu này được sử dụng hàng tháng trong một báo cáo kinh tế cập nhật gửi các nhà máy và các
công ty sản xuất của chúng tôi. Dữ liệu này rất hữu ích trong việc theo dõi tình trạng và sự phát triển thị
trường thực tế và được sử dụng tích cực trong việc lập kế hoạch."
Giám đốc Điều hành, Hemel Hempstead
“Báo cáo hàng tháng này là vô giá đối với chúng tôi. Bởi vì nó phản ánh 'thế giới thực' chứ không phải là thế
giới của các nhà thống kê, nó cho phép chúng tôi đo lường hiệu suất hoạt động của mình bằng một thước đo
chuẩn đáng tin cậy. Chúng tôi chưa tìm được báo cáo nào tốt hơn."
Thành viên PMI ngành dịch vụ của Anh kể từ năm 1996
“Dữ liệu này đã được khẳng định là một chỉ số tốt và đáng chú ý của những gì sắp diễn ra."
Thành viên PMI ngành dịch vụ của Anh kể từ năm 2005
“Tôi xem xét những dữ liệu này hàng tháng để sử dụng trong các cuộc thương thảo với nhà cung cấp và trong
các báo cáo quản lý gửi Ban Quản trị.”
Nhà quản trị mua hàng, Plymouth
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Giải thích dữ liệu khảo sát PMI
Chu kỳ bùng nổ - suy thoái
Trước tiên cần xem xét một mô hình điển hình, mặc dù là rất đơn giản, về các sự kiện trong chu kỳ kinh
doanh "bùng nổ - suy thoái" cổ điển. Trong giai đoạn phát triển kinh tế, thông thường việc làm sẽ tăng (và thất
nghiệp giảm) và nhu cầu đối với nguyên vật liệu tăng. Nếu việc làm và nhu cầu đối với nguyên vật liệu tăng
với tốc độ đủ nhanh thì thông thường sẽ phát sinh tình trạng thiếu hụt kỹ năng và những hạn chế của chuỗi
cung ứng.
Khi cầu vượt cung, giá cả có xu hướng tăng. Do đó lương, thu nhập và giá cả nguyên vật liệu sẽ bắt đầu
tăng. Sau đó giá bán lẻ có thể tăng khi gánh nặng chi phí được chuyển sang cho khách hàng.
Giải pháp chính sách kinh tế chuẩn ứng phó với lạm phát tăng mạnh là tăng lãi suất cơ bản của ngân hàng
trung ương để kìm hãm nhu cầu thông qua tăng chi phí vay vốn đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Sau đó, giá cả và tăng trưởng kinh tế có xu hướng tăng với tốc độ chậm hơn. Khi nhu cầu đã giảm ở mức độ
phù hợp, lãi suất có thể lại được hạ thấp, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Sơ đồ 1: Chu kỳ Bùng nổ - Suy thoái

Lãi suất giảm

Kích thích tăng
trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế
Việc làm và nhu cầu nguyên

chậm lại

vật liệu tăng lên

Lãi suất tăng

Tình trạng thiếu kỹ năng
và hạn chế về nguồn
cung nảy sinh
Lạm phát tăng khi
gánh nặng chi phí

Lương nhân

được chuyển

viên và giá

sang cho khách

nguyên vật liệu

hàng

tăng

Các khảo sát PMI cung cấp những tham số theo chuỗi thời gian phù hợp với một số giai đoạn quan trọng
trong chu kỳ trên, cho phép các nhà phân tích xác định chắc chắn tốc độ tăng trưởng kinh tế, để xem liệu tình
trạng mất cân đối cung và cầu có xảy ra không, và liệu giá cả vì thế có tăng không.
Một số chỉ số là tương đương trực tiếp đối với cả ngành sản xuất và dịch vụ. Ví dụ, "hoạt động kinh doanh"
trong ngành dịch vụ là tương đương trực tiếp với "sản lượng" của ngành sản xuất và "lượng công việc mới"
đối với ngành dịch vụ là tương đương trực tiếp với "số lượng đơn đặt hàng mới" của ngành sản xuất.
Tất nhiên nhiều tham số trong số đó sẽ là quan trọng không chỉ cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế
mà còn cho những người theo dõi hiệu suất hoạt động và lợi nhuận của công ty. Biến động của những tham
số này được phân tích ở những trang sau, với những ví dụ lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro.
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Sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và lượng công việc chưa thực hiện
Những thay đổi về số lượng đơn đặt hàng mới thường thúc đẩy tăng sản lượng kinh tế. Dữ liệu PMI cũng có
thể giúp xác định các độ lệch trong mối quan hệ này, chẳng hạn sớm hoặc trễ. Những độ lệch này thường
xảy ra do sự chậm chễ trong việc điều chỉnh sản lượng so với nhu cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất.
Trong lĩnh vực dịch vụ, sản lượng được đo bằng "hoạt động kinh doanh" và số lượng đơn đặt hàng mới được
đo bằng sự thay đổi trong "lượng công việc mới".
Biểu đồ 1: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro

Lượng công việc tồn đọng/lượng công việc chưa thực hiện khác nhau tùy thuộc vào số lượng đơn đặt hàng
mới/lượng công việc mới của các công ty trong lĩnh vực sản xuất/dịch vụ.
Khi số lượng đơn đặt hàng mới/lượng công việc mới tăng, sự mất cân đối nguồn cung có thể diễn ra và
lượng công việc tồn đọng/lượng công việc chưa thực hiện sẽ tăng.
Biểu đồ 2: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro
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Số lượng đơn đặt hàng mới và hoợng ng mua hàng
Lượng hàng hoá mà các nhà sản xuất mua để sử dụng trong quá trình sản xuất biến động ngay theo lượng
công việc mới.
Biểu đồ 3: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro

Hoợng ồ 3:mua hàng và nguu vcung
Hiệu suất hoạt động của nhà cung cấp thay đổi tùy thuộc vào lượng hàng hóa mà các nhà sản xuất mua để
sử dụng trong quá trình sản xuất. Khi nhu cầu hàng hóa đầu vào tăng, sự hạn chế về năng lực sẽ xảy ra và
thời gian giao hàng bị kéo dài (chỉ số thời gian giao hàng giảm xuống dưới 50 điểm)...
Biểu đồ 4: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro
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...gây ra một mối liên hệ ngược chiều giữa hoạt động mua hàng và tốc độ giao hàng của nhà cung cấp.
Biểu đồ 5: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro

Nguchậcung và giá cả đầu vào
Khi các nhà cung cấp trở nên bận rộn hơn và sự chậm chễ nảy sinh, cầu sẽ vượt cung và thị trường sẽ là
"của người bán hàng", từ đó giá cả đầu vào sẽ tăng.
Biểu đồ 6: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro
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Giá cả đầu vào và sản lượng
Có mối quan hệ trực tiếp tồn tại giữa sản lượng sản xuất và giá nguyên vật liệu (đầu vào). Tuy nhiên, thay đổi
về giá cả đầu vào sẽ chậm hơn thay đổi sản lượng.
Biểu đồ 7: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro

Giá cả đầu vào và giá cả đầu ra
Có một mối liên hệ chặt chẽ tồn tại giữa giá cả đầu vào và giá cả đầu ra, vì các công ty có xu hướng tăng giá
bán hàng hóa/dịch vụ của họ khi chi phí đầu vào trung bình tăng lên.
Mức chênh lệch giữa tăng giá đầu ra và tăng giá đầu vào có thể cho biết thông tin về khả năng của các công
ty trong việc chuyển giao gánh nặng chi phí sang cho khách hàng (năng lực định giá).
Mức chênh lệch giữa tăng giá đầu ra và tăng giá đầu vào cũng là một 'phong vũ biểu' đo áp lực đối với biên
lợi nhuận trong các lĩnh vực sản xuất/dịch vụ.
Biểu đồ 8: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro
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Sàng đồ 8: Lĩnh v tồn kho
Thay đổi hàng tồn kho thành phẩm chậm hơn thay đổi về sản lượng…
Biểu đồ 9: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro

...với sản lượng được thúc đẩy bằng mức thay đổi của số lượng đơn đặt hàng trừ đi mức thay đổi lượng
hàng tồn kho.
Biểu đồ 10: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro

/ 13
Purchasing Managers’ Index™ và PMI™ là các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký của Markit Economics Limited hoặc được cấp phép cho Markit Economics Limited.

Markit PMITM

Sản lượng và việc làm
Việc làm có liên hệ trực tiếp với những thay đổi về sản lượng (hoặc hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch
vụ). Bất kỳ phân kỳ nào trong mối liên hệ này cũng đều cho thông tin quan trọng về mức độ sử dụng vốn so
với nhân công và mức độ tăng năng suất.
Sản lượng dần dần sẽ có xu hướng tăng với tốc độ nhanh hơn việc làm khi một ngành sử dụng ngày càng
nhiều vốn hơn và giảm số giờ làm việc cho mỗi đơn vị sản phẩm. Nếu việc làm tăng với một tốc độ nhanh
hơn sản lượng, năng suất sẽ giảm.
Biểu đồ 11: Lĩnh vực sản xuất khu vực đồng Euro

Báo cáo PMI theo lĩnh viếtuất khu
Báo cáo Markit PMI theo lĩnh vực theo dõi sản lượng, nhu cầu, giá cả, việc làm, vv... cho phép các thành viên
nhóm khảo sát theo dõi xu hướng thay đổi trong các thị trường ngành công nghiệp cung cấp chủ chốt liên
quan đến hoạt động kinh doanh của họ.
Những báo cáo chi tiết này có sẵn miễn phí cho các thành viên nhóm khảo sát, đề cập đến các khu vực địa lý
rộng lớn bao gồm toàn cầu, châu Âu và châu Á.

Hóa học
Lâm nghiệp & sản phẩm giấy
Kim loại & Khoáng sản
Ô tô & Phụ tùng ô tô
Thức ăn
Đồ uống
Sản phẩm dành cho hộ gia đình & cá nhân sử
dụng
Truyền thông
Du lịch & Giải trí
Ngân hàng
Bảo hiểm
Tài chính khác

Bất động sản
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Dược phẩm & Công nghệ sinh học
Máy móc & Thiết bị
Vật liệu xây dựng
Thương mại & Dịch vụ chuyên nghiệp
Xây dựng & Kỹ thuật
Sản xuất công nghiệp chung
Giao thông vận tải
Thiết bị công nghệ
Phần mềm & Dịch vụ
Dịch vụ viễn thông
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Xem thêm thông tin và cách thức tham gia
Để tham gia một cuộc khảo sát PMI, xin vui lòng bấm vào đây
http://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/JoinUs
Để biết thêm thông tin về các khảo sát PMI, hãy liên hệ với chúng tôi:
Email: economics@markit.com.
Điện thoại: + 44 1491 461 000
Markit Economics
Videcom House
Newtown Road
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HG
United Kingdom

Thông tin về Markit
Markit là một nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính đa dạng trên toàn cầu. Chúng tôi cung cấp các sản
phẩm làm tăng cường sự minh bạch, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Khách hàng của
chúng tôi bao gồm ngân hàng, quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty quản lý tài sản, ngân hàng trung ương, các nhà
hoạch định chính sách, công ty kiểm toán, các nhà quản lý quỹ và công ty bảo hiểm. Được thành lập năm
2003, chúng tôi có hơn 4.000 nhân viên ở 11 quốc gia. Cổ phiếu của Markit được niêm yết trên sàn chứng
khoán Nasdaq với mã giao dịch là MRKT.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập www.markit.com.
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