သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ၀၇၀၀ (၀၀၃၀ UTC) အထိ တားျမစ္ထားသည္

S&P Global ျမန္မာ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအေျခအေနမ်ား ကိုးလအထိ
အျမန္ဆုံးႏွႈန္းျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္လာျခင္း
အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းမ်ားက ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ

S&P Global ျမန္မာ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™
ရာသီအလုိက္ ညိႇကိန္း >၅၀ =ယခင္လ ေနာက္ပုိင္း တုိးတက္ခဲ့
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ရင္းျမစ္- S&P Global.
ေဒတာကုိ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂-၂၁ ရက္မ်ားတြင္ စုစည္းခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား သုံးလဆက္တိုက္ က်ဆင္းလာေနသည္ဟု အခ်က္ျပခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ က်ဆင္းမႈအရွိန္မွာ ဇြန္လတြင္ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အရွိန္ထက္ ျမန္ဆန္လာခဲ့သည္။
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား ပို၍ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းက အားေကာင္းေသာ
က်ဆင္းမႈကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၎အျပင္
က႑တစ္ဝန္းရွိ အလုပ္ခန္႔ထားမႈမ်ားမွာ ရွစ္လတာအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္
က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ က႑၏ အလားအလာမ်ား အဘက္ဘက္မွ အားေပ်ာ့ေနျခင္းက
လာမည့္ ၁၂ လတာအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ယုံၾကည္မႈမွာ
ဆက္လက္နိမ့္က်ေနသည့္သေဘာျဖစ္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက

သံုးသပ္ခ်က္
ေနာက္ဆုံးစစ္တမ္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ S&P Global Market
Intelligence မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Maryam Baluch က
မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ -

ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တိုးလာမည္မဟုတ္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။

“ဇူလိုင္လရဲ႕ ေနာက္ဆုံးရ PMI ကိန္းဂဏန္းေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕

ေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လအတြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဖိအားမ်ား သိသိသာသာ

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑က တတိယသုံးလပတ္ အစမွာ

ၿငိမ္သက္ေနေၾကာင္း ျမင္ခဲ့ၾကရသည့္တိုင္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေရာင္းေဈးမ်ားမွာ
ျခဳံၾကည့္လွ်င္ တဟုန္ထိုး ဆက္လက္တိုးလာေနဆဲျဖစ္သည္။
ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျပသည့္ ေပါင္းစပ္ အၫႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ – အဓိက S&P
Global ျမန္မာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ PMI™– သည္ ဇြန္လတြင္ ၄၈.၂ ရွိရာမွ ဇူလိုင္လတြင္ ၄၆.၅
သို႔ က်ဆင္းသြားရာ က႑၏ အေျခအေနမ်ား သုံးလဆက္တိုက္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္းကို
ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ က်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍
အလ်င္ျမန္ဆုံး က်ဆင္းမႈအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။
ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ားမွာ ဇူလိုင္လတြင္ ပိုျမန္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ က်ဆင္းလာၿပီး စက္႐ုံေအာ္ဒါမ်ား
က်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာလည္း ဤလအတြင္း အရွိန္ရလာခဲ့သည္။ ဝယ္သူမ်ား၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားက ေအာ္ဒါသစ္မ်ားရရွိမႈအေပၚ ဖိစီးခဲ့ေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မၾကာခဏ
အေလးေပးေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပစၥည္းျပတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္

ဆက္ၿပီးအားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဝယ္သူေတြရဲ႕
ေငြေၾကးဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ၊ ကုန္ပစၥည္းျပတ္လပ္မႈေတြနဲ႔
ပစၥည္းသြင္းသူေတြရဲ႕ စရိတ္စကျမင့္တက္မႈေတြက ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔
ေအာ္ဒါသစ္ႏွစ္ရပ္လုံး ပိုၿပီးျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ က်ဆင္းလာမႈနဲ႔
ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရွစ္လအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္
ဝန္ထမ္းဦးေရ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း
ပိုၿပီးျမန္ဆန္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔ က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။
“ၾကာရွည္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈက ႏိုင္ငံကို
ဆက္ၿပီးဖိစီးေနသလို စက္႐ုံပိတ္သိမ္းမႈေတြ၊ ပစၥည္းေပးသြင္းေရး
ကြင္းဆက္ျပတ္ေတာက္မႈေတြနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းရွားပါးမႈေတြအေၾကာင္း
အဖြဲ႔ဝင္ေတြက မၾကာခဏ အစီရင္ခံေနၾကၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑အေပၚ

ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၏ စရိတ္စကျမင့္တက္လာမႈမ်ားက ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ားကို

သက္ေရာက္မႈကလည္း ဆက္ၿပီးျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆက္ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ရံဖန္ရံခါအားျဖင့္ ယာယီစက္႐ုံပိတ္ထားရမႈမ်ားပင္

“ဒုတိယႏွစ္ဝက္ စတင္ခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး

ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔အတူ ျပင္းထန္တဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဖိအားေပါင္းစုံတို႔က

ထုတ္လုပ္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား က်ဆင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းမ်ားက ဇူလိုင္လအတြင္း

ထုတ္လုပ္ေရးက႑နဲ႔ ဒီက႑ရဲ႕အလားအလာကို မ်ားစြာစိတ္ဓာတ္က်စရာ

၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းအင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာ့ခ်သည့္ႏႈန္းမွာ

အခင္းအက်င္းအျဖစ္ ပုံေဖာ္လ်က္ရွိပါတယ္။”

အသင့္အတင့္မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ၎က ခုနစ္လဆက္တိုက္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈႏႈန္း
ျမင့္တက္လာျခင္းကို အဆုံးသတ္ေစခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းအမ်ားစုက ဝန္ထမ္းအင္အား
အေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းအင္အားေလ်ာ့သြားသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားက ယင္းမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား လစာဆိုင္ရာ
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မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေအာ္ဒါမွာယူမႈပမာဏ က်ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေၾကာင္း
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။

PMI အလုပ္ေနရာဆုိင္ရာ အၫႊန္း
ရာသီအလုိက္ ညိႇကိန္း >၅၀ =ယခင္လ ေနာက္ပိုင္းတိုးတက္လာခဲ့
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ဝယ္ယူမႈပမာဏမ်ား အသိသာဆုံးက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္
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ရင္းျမစ္- S&P Global.

ထုတ္လုပ္မႈအႀကိဳႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအၿပီး ကုန္လက္က်န္စာရင္းႏွစ္ရပ္လုံး က်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာ
သမိုင္းစဥ္ေဒတာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆက္လက္ထင္ရွားေနၿမဲျဖစ္သည္။
ဇူလိုင္လတြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကိုၾကည့္ပါက ကုန္က်စရိတ္ဖိအားမ်ားမွာ ယခုတြင္
ေျပေလ်ာ့လာသည့္တိုင္ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္းစရိတ္မ်ားျမင့္မားမႈ၊
သြင္းကုန္ရွားပါးမႈႏွင့္ ဆိုးရြားေသာ က်ပ္ေငြေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈအစုစုတို႔က
ေနာက္ဆုံးျမင့္တက္လာသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
သြင္းကုန္စရိတ္ ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက ေျခာက္လတာအတြင္း အနိမ့္ဆုံးသို႔က်ဆင္းလာၿပီး
ေရာင္းေဈးမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပိုင္း အညင္သာဆုံးႏႈန္းျဖင့္ တိုးလာခဲ့သည္။
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းျပတ္လပ္မႈမ်ားက ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာ ယိုယြင္းလာေနခဲ့ေသာ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ
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စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ေအာ္ဒါလက္ခံခ်ိန္နင့္
ပစၥည္းေပးပို႔မႈၾကား ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ား ရွည္ၾကာလာသည့္ႏႈန္းမွာ ငါးလအတြင္း
အားအေပ်ာ့ဆုံးျဖစ္သည့္တိုင္ ျခဳံၾကည့္လွ်င္ သိသာေနခဲ့ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးစစ္တမ္းက လုပ္ငန္းအေပၚယုံၾကည္ခ်က္မွာ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း
ျပသခဲ့ပါသည္။ ျခဳံၾကည့္လွ်င္ ဝယ္လိုအားေပ်ာ့ေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သိသာသည့္
စရိတ္စကဖိအားမ်ားအၾကား လာမည့္ ၁၂ လအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈတန္႔ေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာ
င္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။

စစ္တမ္း နည္းစနစ္

S&P Global အေၾကာင္း

S&P Global ျမန္မာ ထုတ္လုပ္မႈ PMI® ကုိ ထုတ္လုပ္သူ ၄၀၀ ခန႔္ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ထည့္ကုန္ ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ားထံ

S&P Global (NYSE: SPGI) S&P Global သည္ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးပါသည္။ အစိုးရမ်ား၊ စီးပြားေရး

ပုိ႔ေပးခဲ့သည့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား အတြက္ ရရွိသည့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႔တြင္ GDP အား

လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မွန္ကန္သည့္ ေဒတာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ နည္းပညာကို

ေထာက္ပံ့မႈကုိ အေျခခံၿပီး အေသးစိတ္က႑ႏွင့္လုပ္သားအင္အား ပမာဏ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ေအာင္ ေရြးခဲ့သည္။ ေဒတာ စုစည္းမႈကုိ

တပ္ဆင္ေပးလ်က္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္နိုင္ရန္ ေထာက္ကူေပးပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သုံးစြဲသူတို႔အား

၂၁၀၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားကို စိစစ္တန္ဖိုးျဖတ္နိုင္ရန္ ကူညီေပးမႈမွအစ ESG ႏွင့္ ပစၥည္းေပးသြင္းေရး ကြင္းဆက္မ်ား တစ္ဝန္းမွာ

စစ္တမ္းအတြက္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ လစဥ္ ဒုတိယ လဝက္ပုိင္းမွာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္လႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေျပာင္းလဲမႈကုိ
ၫႊန္ျပပါသည္။ စစ္တမ္း၏ ကိန္းရွင္တုိင္း အတြက္ ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ အၫႊန္းကုိ တြက္ခ်က္ပါသည္။ အၫႊန္းမွာ ‘ပုိျမင့္သည့္’ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား၏

စြမ္းအင္ကို ပုံစံေျပာင္းေပးရာတြင္ ၎တို႔အား လမ္းညႊန္ေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖြင့္ထုတ္ေပးရင္း
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းလ်က္ ကမၻာႀကီးအတြက္ တိုးတက္မႈအရွိန္ကို တိုးျမႇင့္ေပးၾကပါသည္။

ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ‘အေျပာင္းအလဲမရွိ’ဟု ေျဖခဲ့ၾကသူတုိ႔၏ ရာခုိင္ႏႈန္း တစ္ဝက္ကုိ စုေပါင္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။ အၫႊန္းမ်ားမွာ ၀ ႏွင့္ ၁၀၀

နိုင္ငံတကာ အရင္းအႏွီး၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စံညႊန္းမ်ား၊

အၾကား ရွိႏုိင္ၿပီး ၅၀ အထက္တြင္ ရွိေနပါက ျခံဳေျပာရလွ်င္ ယခင္လထက္ တုိးတက္မႈကုိ ျပၿပီး၊ ၅၀ ေအာက္ ဆုိပါက ျခံဳၾကည့္လွ်င္

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီးဆင္းမႈ ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ထိပ္သီး အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားတို႔က

က်ဆင္းမႈကုိ ၫႊန္ျပ ပါသည္။ ယင္းေနာက္မွာ အၫႊန္းမ်ားကုိ ရာသီအလုိက္ ညိႇေပးရပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔အား ရွာေဖြ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တိုင္းျဖင့္ ကမၻာ့ထိပ္သီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

အဓိကအက်ဆံုး ကိန္းဂဏန္းမွာ ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္း Purchasing Managers’ Index™ (PMI)

အနာဂတ္အတြက္၊ ပစၥဳပန္အတြက္ စီမံေရးဆြဲနိုင္ရန္ ေထာက္ကူေပးၾကပါသည္။ www.spglobal.com.

ျဖစ္ပါသည္။ PMI မွာ ေအာက္ပါ အၫႊန္း ငါးခုတုိ႔၏ ခ်ိန္ဆတြက္ထားသည့္ ပ်မ္းမွ်ဂဏန္း ျဖစ္သည္- ေအာ္ဒါသစ္မ်ား (၃၀%)၊
ထုတ္လုပ္မႈ (၂၅%)၊ အလုပ္ေနရာ (၂၀%)၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ား (၁၅%) ႏွင့္ သုိေလွာင္ထားသည့္
ထည့္ကုန္မ်ား (၁၀%)။ PMI ကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ား အၫႊန္းကုိ အျခား အၫႊန္း

PMI အေၾကာင္း

မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ရႏုိင္ေအာင္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ေျပာင္းေပးထားပါသည္။

ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္း (PMI™) စစ္တမ္းမ်ားကုိ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အျပင္ ယူရုိဇုန္အတြင္းရွိ

ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္း ေဒတာကုိ ထုတ္ျပန္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရာသီအလုိက္

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးအတြက္ ထူးျခားသည့္ အလားအလာမ်ားဆုိင္ရာ လစဥ္ အၫႊန္းမ်ားကုိ

ညိႇေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိမူ အခ်ိန္အခါအလုိက္ ညိႇေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရာသီအလုိက္ညိႇထားသည့္ စစ္တမ္း ေဒတာမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။
PMI စစ္တမ္းအား တြကခ
္ ်က္နည္းဆုင
ိ ရ
္ ာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး

အထင္ကရ ေဒသမ်ားအတြက္ပါ ထုတ္ျပန္ေပးေနပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ကမာၻေပၚတြင္ အနီးကပ္ဆုံး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ရွိသည့္
ေနာက္ဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာ ၫႊန္ျပေပးႏုိင္စြမ္းေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးၾကသူတုိ႔ အားကုိးၾကရပါသည္။ ihsmarkit.com/products/pmi.html.
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သု႔ိ ဆက္သယ
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မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္

ဤေနရာတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ ေဒတာ၏ ဉာဏပစၥည္း ပုိင္ဆုိင္မႈ မူပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ S&P Global ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားမွ ပုိင္ဆုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္ရထားသည္။ S&P Global ထံမွ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရယူဘဲ ေဖၚျပပါ ေဒတာကုိ မိတၱဴကူးျခင္း၊
ျဖန႔္ခ်ိျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳမႈ အပါအဝင္ကုိ၊ ၎င္းတုိ႔ျဖင့္သာ ကန႔္သတ္ထားျခင္း မရွိဘဲ၊ တားျမစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား (“ေဒတာ”) အတြက္၊ ေဒတာထဲက အမွားမ်ား၊
မတိက်မႈမ်ား၊ ခ်န္လွပ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ား အတြက္၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခု အတြက္၊ S&P Global ဘက္မွ မည္သုိ႔မွ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကတိေပးမႈ မရွိပါ။ ေဒတာကုိ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အထူး၊
တုိက္ဆုိင္လ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ နစ္နာမႈမ်ား အတြက္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် S&P Global မွ တာဝန္ မယူႏုိင္ပါ။ Purchasing Managers’ Index™ ႏွင့္ PMI™ မွာ Markit Economics Limited ၏ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္
Markit Economics Limited ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားက လုိင္စင္ရထားသည္။
ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ S&P Global Market Intelligence ျဖစ္ၿပီး S&P Global မွ စီမံခန႔္ခြဲေပးသည့္ S&P Global Ratings မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္ အခ်က္အလက္၊ ေဒတာ သုိ႔မဟုတ္ ေဖၚျပခ်က္၊ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (“အေၾကာင္းအရာ”)အား
တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကူးယူးေဖၚျပမႈကုိ၊ သက္ဆုိင္သူထံမွ ႀကိဳတင္ၿပီး စာေရးခြင့္ျပဳထားျခင္းမွအပ၊ တားျမစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ၎တုိ႔၏ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား (“အေၾကာင္းအရာကုိ စီမံေပးသူမ်ား”)က မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၏ တိက်မႈ၊
မွန္ကန္မႈ၊ ျပည့္စံုမႈ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈ သုိ႔မဟုတ္ ရရွိႏုိင္မႈကုိ အာမမခံႏုိင္ဘဲ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ (ေပါ႔ဆလ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ) အမွား သုုိ႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ခဲ့မႈ တစ္ခုခုအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ အသံုးျပဳမႈမွ
ေပၚထြန္းလာသည့္ ရလဒ္မ်ား အတြက္ တာဝန္မယူႏုိင္ပါ။ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မွ အေၾကာင္းအရာကုိ အသံုးျပဳမႈွႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး မည္သည့္ နစ္နာမႈမ်ား၊ ကုန္က်မႈမ်ား၊ စရိတ္စကမ်ား၊ တရားဝင္ အခႏႈန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား (ဝင္ေငြ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္
အျမတ္အစြန္း ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္း ဆုိင္ရာ ကုန္က်မႈမ်ား အပါအဝင္) အတြက္ အေၾကာင္းအရာကုိ စီမံေပးသူတုိ႔သည္ တာဝန္မရွိႏုိင္ပါ။
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