သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
ေစ်းကြက္အတြက္ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္ ်မး
၂၀၂၂ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ျ န္ မစံေတမ္ခ််ိန္ ၀၇၀၀ (UTC ၀၀၃၀) အထ်ိ အ ်မးျပည္သူသု်ိ႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းက်ို တမးျ စ္ထမးသည္

S&P Global အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ PMI™
အာဆီယံ ထုတ္လုပသ
္ ူတိ႔ထ
ု တ
ံ ြင္ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ ား ဆက္လက္ တုိးတက္လာျခင္း
အဓိက ေတြ႕ရခ
ိ က္မ ား-

S&P Global အာဆီယံ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ PMI

အဓိကအက ဆံုး PMI မာ သံုးလအတြင္း အျမင့္ဆံုးတြင္ ရိေနျခင္း
ထုတ္လုပ္မႈႈႏင့္ ေအာ္ဒါအသစ္မ ား ၾသဂုတ္လတြင္ ပုိလ င္ျမန္စြာ
တုိးလာေနျခင္း

ရာသီအလုိက္ ညိိႇကိန္း >၅၀ =ယခင္လ ွစၿပး ပု်ိေကမင္းလမ

55
50

အေကာင္းျမင္မႈမာ

၂၀၁၆

ႈႏုိဝင္ဘာမစၿပီး

အျမင့္ဆံုးသုိ႔

ျမင့္တက္လာျခင္း

45

40

ေဒတမ ်မးကု်ိ ၾသဂုတ္ ၁၂-၂၄ ရက္ ်မးတြင္ စုစည္းခ့သည္။

35

S&P Global PMI ၏ ေနာက္ဆံုးေဒတာအရ အာဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရး က႑တဝန္းက
ထုတ္လုပ္ ႈ

အေျခအေန ်မး

ဆယ့္တစ္လေျ မက္

တု်ိးတက္လမေၾကမင္း

အခ်က္ျပေနသည္။ ထုတ္လုပ္ ႈ ပ မဏ ်မး်ားႏွင့္ စက္ရံု ်မး၏ ေအမ္ဒါအသစ္ ်မး
ပု်ိလ်င္ျ န္စြမ ဦးေမာ့လာမႈက တုိးတက္လာေရးကုိ ပံ့ပုိးေပးခ့သည္။
အဓိကအက ဆံုး PMI အ
ဇူလ်ိုင္လ၏

ွ

ျ င့္တက္လမျခင္းျဖစ္ၿပး

တုိးတက္မႈအစဥ္ကုိ

ဆယ့္တစ္လေျမာက္သုိ႔ ဆြဆန႔္ေပးလုိက္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေနာက္ဆံုး အ
အာဆီယံ

ထုတ္လုပ္ေရးက႑၏

အေျခအေန

အခု်ိင္အ မ

ၫႊန္းကိန္းက

တု်ိးတက္လမ ႈကု်ိ

ၫႊန္ျပေနသည္။
အက ံဳးဝင္သည့္

ခုနစ္ႈႏုိင္ငံအနက္

ေျခာက္ႈႏုိင္ငံက

ၾသဂုတ္လတြင္

လုပ္ကုိင္မႈ

အေျခအေနမ ား တုိးတက္လာမႈကုိ မတ္တမ္းတင္ခ့ၾကၿပီး စင္ကာပူက အျမန္ဆံုး
ဦးေမာ့မႈျဖင့္ ကုိးလဆက္တုိက္ တုိးတက္လာခ့သည္။ သု်ိ႔ေသမ္လည္း တု်ိးလမခ့သည့္
်ားႏႈန္း (၅၆.၈)

ွမ ဇူလု်ိင္လတြင္ ျ င္ခ့ရသည့္ စစ္တ ္းတြင္း အျ င့္ဆံုး်ားႏွင့္စမလွ်င္

အမးေပ်မ့သြမးၿပး တ္လ ွစၿပး အမးအေပ်မ့ဆံုး ျဖစ္လမသည္။
ထု်ိင္းထုတ္လုပ္သူတု်ိ႔က

ဒုတ်ိယအျ န္ဆံုး

တု်ိ္းတက္ ႈကု်ိ

ွတ္တ ္းတင္ခ့ၾကသည္။

ထု်ိ႔အျပင္ ရမသအရ ည်ိိႇေပးထမးသည့္ အဓ်ိကအက်ဆံုး အၫႊန္းက်ိန္း (၅၃.၇) ွမ
ၾသဂုတ္လတြင္

စံခ််ိန္တင္

အျ င့္ဆံုး

ေနမက္ဆံုးစစ္တ ္းကမလထတြင္
တု်ိးတက္လမ ႈကု်ိ

ျပသလမ်ားႏု်ိင္ရမ

ျဖစ္လမသည္။

'13

'14

'15

'16

ဗယက္န ္်ားႏု်ိင္ငံသည္လည္း

လုပ္ငန္း

အေျခအေန ်မး

လက္ရွ်ိ

တု်ိးတက္ ႈအစဥ္ကု်ိ

ပု်ိလ်င္ျ န္စြမ
၁၁

လသု်ိ႔

ဆြဆန႔္ေပးလု်ိက္သည္။ ထု်ိ႔အျပင္ တု်ိးတက္ ႈ ်ားႏႈန္း ွမ န်ိ ့္ေနခ့သည့္ ဇူလု်ိင္လထက္

ၾသဂုတ္လတြင္

ထုတ္လုပ္မႈ

ွတ္တ ္းခ့သည္။ အဓိကအက ဆံုး

၁၁

လသု်ိ႔

ဆြဆန႔္လု်ိက္ၾကသည္။
ေလးလအတြင္း

၅၁.၇

တြင္

အျ န္ဆံုး်ားႏႈန္း

ျဖစ္လမသည္။ အလမးတူစြမပင္ ဖ်ိလစ္ပု်ိင္ကပါ ၅၁.၂ ျဖင့္ လုပ္ငန္း အေျခအေန ်မး

တု်ိးတက္ ႈကု်ိ

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
က႑တဝန္းရွ်ိ

ေတာင္းဆုိမႈမ ား

ငွမးရ ္းလမေစခ့သည္။

ဇူလု်ိင္လထက္

အမးေပ်မ့သြမးလ်က္

လုပ္ငန္း

အေျခအေန ်မး

ျပသခ့သည့္

(၄၆.၅) မာ

ယခင္လအတုိင္း

ျဖစ္လမသည္။

တစ္ခ််ိန္တည္း ွမပင္

ျမင့္တက္လာသည္ႈႏင့္အမ
်ားႏွစ္လဆက္တု်ိက္

သု်ိ႔ေသမ္လည္း

ထုတ္လုပ္ေရး

ဝန္ထ ္း ်မးကု်ိ

အလုပ္ေနရမသစ္

ဖန္တး ႈ

တု်ိးၿပး
်ားႏႈန္း ွမ ူ

ဇူလု်ိင္လ၏ ်ားႏႈန္းထက္ အမးေပ်မ့သြမးၿပး ျခံဳေျပမရလွ်င္ အသင့္အတင့္ ွ်သမ ရွ်ိခ့သည္။
ေနာက္ထပ္
ထု်ိ႔အျပင္

ေထာက္ျပရမည္မာ
တု်ိးတက္ ႈ်ားႏႈန္း ွမ

ၾသဂုတ္လတြင္
သံုးလအတြင္း

ဝယ္ယူ ႈ ်မးပါ
အျ င့္ဆံုးသု်ိ႔

တု်ိးလမခ့သည္။
ျ င့္တက္သြမးၿပး

ွတ္တ ္းထက အျ န္ဆံုး ျဖစ္လမလ်က္ လက္ရွ်ိ တု်ိးတက္ ႈအစဥ္ကု်ိ ၁၁ လသု်ိ႔

ထုတ္လုပ္ ႈ

ပ မဏ ်မး

ျ င့္တက္လမခ််ိန္တြင္

လက္က်န္ပစၥည္း ်မးကု်ိ တု်ိးၿပး စုစည္းလု်ိခ့ၾကသည္။ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္လုပ္ ႈ
အႀက်ိဳ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ ႈအၿပး သု်ိေလွမင္ထမး ႈ ်ားႏွစ္ ်ဳ်ိးစလံုး တု်ိးလမခ့သည္။ ထု်ိ႔အျပင္
ကုန္ေခ်မ ်မး

သု်ိေလွမင္ထမး ႈ ွမ

ဆက္ေလ့လမၾကည့္လွ်င္

အနည္းအက်ဥ္း ွ်သမ တု်ိးတက္လမ ႈကု်ိ အခ်က္ျပခ့ၾကသည္။

အၫႊန္းက်ိန္း

အျ န္ဆံုး

ကုမၸဏီ ်မးအမး

မေလးရား ထုတ္လုပ္သူတုိ႔က အဓ်ိကအက်ဆံုး အၫႊန္းက်ိန္းကု်ိ ၾကမးေနအ ွတ္ ၅၀.၀
ွတ္တ ္း တင္လု်ိက္ၾကၿပး တု်ိးတက္ ႈ

ပု်ိဆု်ိးလမျခင္းကု်ိ

ေအမ္ဒါ ွမယူ ႈ ပ မဏ ်မး ွမ ေလးလအတြင္း အျ န္ဆံုး်ားႏႈန္ျဖင့္ တ်ိုးလမခ့သည္။

တု်ိးလမခ့သည္။

အရွ်ိန္ ွမ

'22

ွတ္တ ္းခ့သည္။ ထုတ္လုပ္ ႈထက လက္ရွ်ိဦးေ မ့ ႈ ွမ ဧၿပလ ွစၿပး

ွတ္တ ္းတင္ခ့သည္အထ

တု်ိးတက္ ႈကု်ိ အစရင္ခံခ့သည္။

အထက္ (၅၀.၃) တြင္ ငါးလဆက္တု်ိက္

'21

ျခံဳေျပာရလ င္ အာဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရး က႑သည္ ၾသဂုတ္လတြင္ အသင့္အတင့္

ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ်မးသည္

တ်ိုးတက္ ႈ်ားႏႈန္းသည္

'20

မေျပာင္းမလရိေနခ့ၿပီး သိသာသည့္ က ဆင္းမႈကုိ ေထာက္ျပေနသည္။

အင္ဒုိနီးရား ထုတ္လုပ္သူတု်ိ႔ကပါ အသင့္အတင့္ေသမ တု်ိးတက္ ႈကု်ိ ျပသခ့ၾကၿပး
တု်ိးတက္ ႈအစဥ္ကု်ိ

'19

အေျခအေန

ဆြဆန႔္ေပးလု်ိက္သည္။

ွတ္တ ္းတင္ခ့ျခင္းျဖင့္

'18

တစ္ခုတည္းေသမ ်ားႏ်ိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျ န္ မ်ားႏု်ိင္ငံသည္ ေလးလဆက္တု်ိက္ ဆုတ္ယုတ္ ႈကု်ိ

ပု်ိအရွ်ိန္ရလမခ့သည္။

လက္ရွ်ိ

'17

ရင္းျမစ္- S&P Global

ၫႊန္းကိန္းမာ ၾသဂုတ္လတြင္ ၅၂.၃ မာ မတ္တမ္းတင္ျဖစ္ခ့ရာ

၅၂.၂

30

ပစၥည္းေပးသြင္း ႈ

ပစၥည္းေပးသြင္း ႈ

ၾကမျ င့္ခ််ိန္ ်မး

အနည္းဆံုးျဖစ္ခ့ျခင္းက

စံခ််ိန္တင္

အေျခအေန

တု်ိးလမ ႈသည္

ပစၥည္းေပးသြင္းေရး

အမးအေကမင္းဆံုး်ားႏႈန္းျဖင့္

ဆုတ္ယုတ္လမခခ
့ ််ိန္ ွမ
်ားႏွစ္်ားႏွစ္နးပါး

ကြင္းဆက္ ်မးထက

အတြင္း ွမ

ဖ်ိအမးေပး ႈ ်မး

လက္ရွ်ိလတြင္ နည္းလမေၾကမင္းကု်ိ ေဖၚျပေနသည္။
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သတင္း ထုတ္ျပန္ခ က္
ေစ းႈႏႈန္းမ ားကုိ သံုးသပ္ၾကည့္လ င္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ်မးက ပ် ္း ွ် ကုန္က်စရ်ိတ္

အမဆယံ ထုတ္လုပ္ ႈ PMI ေဒတမကု်ိ သံုးသပ္လ်က္ S&P Global Market

ဝန္ထုပ္ဝန္ပု်ိး ်မး

Intelligence ွ စးပြမးေရး ပညမရွင္ Maryam Baluch ေျပမၾကမးသြမးသည္ ွမ-

တဟုန္ထု်ိး

ျ င့္တက္သြမးေၾကမင္း

ဆု်ိၾကသည္။

သြင္းအမးစု

ေစ်း်ားႏႈန္း ်မး၏ ေဖမင္းပြ ႈ်ားႏႈန္း ွမ ေျခမက္လအတြင္း အမးအေပ်မ့ဆံုး ျဖစ္ခ့ေသမ္လည္း
သ ု်ိင္းစဥ္

ပ် ္း ွ််ားႏႈန္းထက္

ေရမင္းေစ်း ်မး

ျ င
ိႇ ့္တင္ ႈ

ကုန္က်စရ်ိတ္

ျ န္လ်က္ရွ်ိေနပါသည္။
အရွ်ိန္ ွမ

ဝန္ထုပ္ဝန္ပု်ိး ်မးကု်ိ

ထု်ိ႔အျပင္

ကုမၸဏီ ်မး၏

ၾသဂုတ္လတြင္

ပု်ိအမးေကမင္းလမခ့ၿပး

ေစ်းဝယ္ ်မးအေပၚ

ွ်ေဝဖု်ိ႔ခ်ခ့ရေၾကမင္းကု်ိ

ကုမၸဏီ ်မးက အစီရင္ခံၾကသည္။
လာမည့္

၁၂ လကုိ လမ္းေမ ာ္ၾကည့္ရာတြင္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ်မးသည္
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တြကခ
္ က္နည္း
S&P Global အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™ ကုိ အင္ဒုိနီးရား၊ မေလးရား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႈႏုိင္ငံမ ားမ ထုတ္လုပ္သူ ၂,၁၀၀ ခန႔္ပါဝင္သည့္ အဖြ႔မ ားမ
ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ ာမ ားထံ ပုိ႔ေပးခ့သည့္ ေမးခြန္းလၫႊာမ ားအတြက္ ရရိသည့္ ေျဖၾကားခ က္မ ားအေပၚအေျခခံၿပီး S&P Global မ တြက္ခ က္ပါသည္။ ယင္းႈႏုိင္ငံမ ားသည္
အာဆီယံ ထုတ္လုပ္သူမ ား၏ ထပ္တုိး တန္ဖုိး ၉၈% ကုိ ထုတ္လုပ္ေပးၾကပါသည္*။ ေမးျမန္းရန္ ေရြးခ ယ္ခံရသူမ ားကုိ GDP အား ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး အေသးစိတ္က႑ႈႏင့္
ကု ၸဏလုပ္သားအင္အား ပမာဏ အမ ဳိးမ ဳိး ပါဝင္ေအာင္ ေရြးခ့ပါသည္။
စစ္တမ္းအတြက္ ေျဖၾကားခ က္မ ားကုိ လစဥ္ ဒုတိယ လဝက္ပုိင္းမာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္လႈႏင့္ႈႏႈိင္းယဥ္ၿပီးေျပာင္းလမႈကုိ
အတြက္ ပ ံ႕ႈႏံ႔မႈ အ
အ

ၫႊန္းကုိ တြက္ခ က္ပါသည္။ အ

ၫႊန္ျပပါသည္။ ်ားႏ်ိုင္ငံအဆင့္စစ္တမ္း၏ ကိန္းရင္တုိင္း

ၫႊန္းမာ ‘ပုိျမင့္လမ ႈ’ ေျဖၾကားခ က္မ ား၏ ရာခုိင္ႈႏႈန္းႈႏင့္ ‘ ေျပမင္းလ’ဟု ေျဖခ့ၾကသူတုိ႔၏ ရာခုိင္ႈႏႈန္း တစ္ဝက္ကုိ စုေပါင္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။

ၫႊန္းမ ားမာ ၀ ႈႏင့္ ၁၀၀ အၾကား ရိႈႏုိင္ၿပီး ၅၀ အထက္တြင္ ရိေနပါက ျခံဳေျပာရလ င္ ယခင္လထက္ တုိးတက္မႈကုိ ျပၿပီး ၊ ၅၀ ေအာက္ ဆုိပါက ျခံဳၾကည့္လ င္ က ဆင္းမႈကုိ
ၫႊန္ျပပါသည္။ ယင္းေနာက္မာ အ

ၫႊန္းမ ားကုိ ရာသီအလုိက္ ညိိႇေပးရပါသည္။ အာဆီယံ အ

ၫႊန္းမ ားကုိ တစ္ႈႏုိင္ငံစီ၏ အ

ၫႊန္းမ ားအား ခ ိန္ဆလ က္ စုေပါင္း တြက္ယူပါသည္။

ႈႏုိင္ငံမ ားအလုိက္ ခ ိန္ဆမႈကုိ ႈႏစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ ထပ္တုိးတန္ဖုိး မ တြက္ယူပါသည္*။
အဓိကအက ဆံုး ကိန္းဂဏန္းမာ ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ ာမ ား၏ အညၫႊန္း Purchasing Managers’ Index™ (PMI) ျဖစ္ပါသည္။ PMI မာ ေအာက္ပါ အ

ၫႊန္း ငါးခုတုိ႔၏

ခ ိန္ဆတြက္ထားသည့္ ပ မ္းမ ဂဏန္း ျဖစ္သည္- ေအာ္ဒါသစ္မ ား (၃၀%)၊ ထုတ္လုပ္မႈ (၂၅%)၊ အလုပ္ေနရာ (၂၀%)၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ ိန္မ ား (၁၅%) ႈႏင့ ္
သုိေလာင္ထားသည့္ ထည့္ကုန္မ ား (၁၀%)။ PMI ကုိ တြက္ခ က္ႈႏုိင္ရန္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ ိန္မ ား အ

ၫႊန္းကုိ အျခား အ

ၫႊန္းမ ားႈႏင့္ ယဥ္ရႈႏုိင္ေအာင္

ဦးတည္ခ က္ကုိ ေျပာင္းေပးထားပါသည္ ။
ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္း ေဒတာကုိ ထုတ္ျပန္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း မရိေသာ္လည္း ရာသီအလုိက္ ညိိႇေပးရမည့္ အခ က္မ ားကုိမူ အခ ိန္အခါအလုိက္
ညိိႇေပးႈႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရာသီအလုိက္ညိိႇထားသည့္ စစ္တမ္းေဒတာမ ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိႈႏုိင္ပါသည္။
PMI စစ္တမ္းအား တြက္ခ က္နည္းဆုိင္ရာ ေနာက္ထပ္ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ ေက းဇူးျပဳၿပီး economics@ihsmarkit.com သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။
*ရင္းျမစ္-

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ႈႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အ

ၫႊန္းမ ား။

S&P Global (NYSE: SPGI)
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Global သည္ အေရးပါသည့္ အခ က္အလက္မ ားကိုေပးပါသည္။ အစိုးရမ ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ ား ႈႏင့္ လိုအပ္သူမ ားအတြက္ ကၽြႈႏ္ုပ္တို႔သည္ မန္ကန္သည့္ ေဒတာ၊

ကၽြမ္းက င္မႈမ ား ႈႏင့္ ဆက္စပ္ နည္းပညာကို တပ္ဆင္ေပးလ က္ ယုံၾကည္စိတ္ခ ရသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ က္မ ား ခ မတ္နိုင္ရန္ ေထာက္ကူေပးပါသည္။ ကၽြ န္ုပ္တို႔၏ သုံးစြသူတို႔အား
ရင္းႈႏီးျမုဳပ္ႈႏံမႈအသစ္မ ားကို စိစစ္တန္ဖိုးျဖတ္ႈႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမႈမအစ ESG ႈႏင့္ ပစၥည္းေပးသြင္းေရး ကြင္းဆက္မ ားတစ္ဝန္းမာ စြမ္းအင္ကို ပုံစံေျပာင္းေပးရာတြင္ ၎တို႔အား
လမ္းညၫႊန္ေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြႈႏ္ုပ္တို႔သည္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ ားကို ဖြင့္ထုတ္ေပးရင္း စိန္ေခၚမႈမ ားကို ေျဖရင္းလ က္ ကမၻာႀကီးအတြက္ တိုးတက္မႈအရိန္ကို တိုးျမိႇင့္ေပးၾကပါသည္။
ႈႏိုင္ငံတကာ အရင္းအႈႏီး၊ ကုန္စည္ႈႏင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဈးကြက္မ ားတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ ရမႈ အဆင့္သတ္မတ္ခ က္မ ား၊ စံညၫႊန္းမ ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ ားႈႏ င့္ လုပ္ငန္းစီးဆင္းမႈဆိုင္ရာ
ေျဖရင္းနည္းမ ားအတြက္ ကမာၻ႔ထိပ္သီး အဖြ႔အစည္း အမ ားအျပားတို႔က ကၽြႈႏ္ုပ္တို႔အား ရာေဖြ ခ ဥ္းကပ္ၾကရပါသည္ ။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ကမ္းလမ္းခ က္တိုင္းျဖင့္ ကမၻာ့ထိပ္သီး
အဖြ႔အစည္းမ ားအား အနာဂတ္အတြက္၊ ပစၥဳပၸန္အတြက္ စီမံေရးဆြႈႏိုင္ရန္ ေထာက္ကူေပးၾကပါသည္။
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ွတ္ပုံတင္ထမးေသမ ကုန္အ ွတ္တံဆ်ိပ္ ျဖစ္သည္ ။ အျခမးေသမ ကုမၸဏီ ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္အ ည္ ်မး ွမ
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အေၾကာင္း

ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ ာမ ား၏

အညၫႊန္း

(PMI™)

စစ္တမ္းမ ားကုိ

ယခုအခါ

ႈႏုိင္ငံေပါင္း

၄၀

ေက ာ္အျပင္

ယူရုိဇုန္အတြင္းရိ

အထင္ကရ

ေဒသမ ားအတြက္ပါ

ထုတ္ျပန္ေပးေနပါသည္။ ၎တုိ႔မာ ကမာၻေပၚတြင္ အနီးကပ္ဆုံး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ က္ရိသည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စစ္တမ္းမ ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးအတြက္ ထူးျခားသည့္
အလားအလာမ ားဆုိင္ရာ

လစဥ္ အ

ၫႊန္းမ ားကုိ ေနာက္ဆံုး

အခ က္အလက္မ ားႈႏင့္အညီ တိက စြာ

ၫႊန္ျပေပးႈႏုိင္စြမ္းေၾကာင့္

ဗဟုိဘဏ္မ ား၊

ဘ႑ာေရး

ေစ းကြက္မ ားႈႏင့္

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ က္မ ားကုိ ခ မတ္ေပးၾကသူတုိ႔ အားကုိးၾကရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာလုိပါက ihsmarkit.com/products/pmi.html သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။
S&P Global ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ က္မ ားကို ရယူရန္မလိုလားပါက ေက းဇူးျပဳ၍ joanna.vickers@ihsmarkit.com သို႕ ဆက္သြယ္ပါ။ ကၽြႈႏ္ုပ္တို႕၏ သီးသန္႕မူဝါဒကို ဖတ္ၾကားရန္
ဤေနရာတြင္ ်ားႏွ်ိပ္လု်ိက္ပါ။
ဤေနရမတြင္ ေဖၚျပထမးသည့္ ေဒတမ၏ ဉမဏပစၥည္း ပု်ိင္ဆု်ိင္ ႈ
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ရယူ ဘ ေဖၚျပထမးသည့္ ေဒတမကု်ိ

်ိတၱဴကူးျခင္း၊ ျဖန႔္ခ်ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း သု်ိ႔ ဟုတ္

တစ္နည္း နည္းျဖင့္ အပါအဝင္ ၎တု်ိ႔ျဖင့္သမ ကန႔္သတ္ ထမးဘ ခြင့္ျပဳခ်က္ ့ အသံုးျပဳ ႈ ွန္သ ွ်ကု်ိ တမးျ စ္သ ည္။ ဤေနရမတြင္ ပါရွ်ိသ ည့္ အေၾကမင္းအရမ သု်ိ႔ ဟုတ္ အခ်က္အလက္ ်မး (“ေဒတမ”) အတြက္ ေဒတမထက အ ွမး ်မး၊ တ်ိက် ႈ ်မး၊ ခ်န္လွပ္ ႈ ်မး သု်ိ႔ ဟုတ္ ၾကန႔္ၾကမ ႈ ်မး အတြက္ ၎တု်ိ ႔်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပး
လုပ္ေဆမင္ခ်က္ တစ္ခုခုအတြက္ S&P Global ဘက္ ွ

ည္သု်ိ႔ ွ တမဝန္ခံ ႈ၊ တမဝန္ယူ ႈ သု်ိ႔ ဟုတ္ ကတ်ိေပး ႈ ရွ်ိပါ။ ေဒတမကု်ိ အသံုးျပဳျခင္းေၾကမင့္ ျဖစ္ေပၚလမ်ားႏု်ိင္သ ည့္ အထူး၊ တု်ိက္ဆု ်ိင္လ်က္ သု်ိ႔ ဟုတ္ အက်ဳ်ိးဆက္အျဖစ္ နစ္နမ ႈ ်မးအတြက္

ည္သ ည့္နည္း ်ားႏွင့္ ွ် S&P Global က တမဝန္ ယူ်ားႏု်ိင္ပါ။ Purchasing

Managers’ Index™ ်ားႏွင့္ PMI™ ွမ Markit Economics Limited ၏ ွတ္ပံုတ င္ထမးသည့္ ကုန္အ ွတ္တံဆ်ိပ္ ျဖစ္သ ည္ သု်ိ႔ ဟုတ္ Markit Economics Limited ်ားႏွင့္/သု်ိ႔ ဟုတ္ ၎၏ လုပ္ငန္းခြ ်မးအမး လု်ိင္စင္ေပးထမးသည္။

ဤအေၾကမင္းအရမကု်ိ ထုတ္ျပန္ခ့သ ည္ ွမ S&P Global Market Intelligence ျဖစ္ၿပး S&P Global
ႀက်ိဳတင္ၿပး စမေရးခြင့္ျပဳထမးျခင္း ွအ ပ တမးျ စ္သ ည္။ ယင္းက့သု်ိ႔ေသမ

အဖြ႕အစည္း၊

ွ စ ံခန႔္ခြေပးသည့္ S&P Global Ratings

၎တု ်ိ႔၏ အဖြ႕ခြ ်မး်ားႏွင့္

ပစၥည္း ေပးသြင္းသူ ်မး

ဟုတ္ပါ။

ည္သည့္ အခ်က္အလက္၊ ေဒတမ သု်ိ႔ ဟုတ္ ေဖၚျပခ်က္၊ အဆင့္သတ္ ွတ္ခ်က္ ်မး (“အေၾကမင္းအရမ”)အမး တစ္နည္း နည္းျဖင့္ ကူးယူေဖမ္ျပ ႈကု်ိ သက္ဆု်ိင္သူထံ ွ

(“အေၾကမင္းအရမကု်ိ စ ံေပးသူ ်မး”)က

ည္သည့္ အေၾကမင္းအရမ၏

တ်ိက် ႈ၊

ွန္က န္ ႈ၊

ျပည့္စံု ႈ၊

အခ််ိန္်ားႏွင့္ကု်ိက္ည ႈ သု်ိ႔ ဟုတ္

ရရွ်ိ်ားႏု်ိင္ ႈကု်ိ အမ

ခံ်ားႏု်ိင္ဘ

ည္သ ည့္အေၾကမင္းေၾကမင့္ျဖစ္ေစ၊ (ေပါ႔ဆလ်က္ သု်ိ႔ ဟုတ္ အျခမးအေၾကမင္းေၾကမင့္ ျဖစ္ေစ) အ ွမး သုု်ိ႔ ဟုတ္ ခ်န္လွပ္ခ့ ႈ တစ္ခုခုအတြက္ သု်ိ႔ ဟုတ္ ထု်ိအေၾကမင္းအရမကု်ိ အသံုးျပဳ ႈ ွ ေပၚထြန္းလမသည္ ့ ရလဒ္ ်မး အတြက္ တမဝန္ ယူ်ားႏု်ိင္ပါ။ မည္သ ည့္ အေျခအေနမ ဳိးတြင္မ အေၾကမင္းအရမကုိ အသံုးျပဳမႈွ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ၿပး ည္သ ည့္ နစ္နမ ႈ ်မး၊ ကုန္က် ႈ ်မး၊ စရ်ိတ္စက ်မး၊ တရမးဝင္ အခ်ားႏႈန္း ်မး သု်ိ႔ ဟုတ္ ဆံုး ႐ံႈးံႈး ႈ ်မး (ဝင္ေငြ ဆံုး႐ံႈးံႈး ႈ ်မး သု်ိ႔ ဟုတ္ အျ တ္အ စြန္း ဆံုး႐ံႈးံႈး ႈ ်မး ်ားႏွင့္ အခြင့္အလ ္း ဆု်ိင္ရမ ကုန္က် ႈ ်မး အပါအဝင္) အတြက္ အေၾကမင္းအရမကု်ိ စ ံေပးသူတု်ိ႔သ ည္ တမဝန္ ရွ်ိ်ားႏု်ိင္ပါ။
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