သတင္း ထုတ္း ပန္ခက
် ္
ေစ််းကြက္အတြက္ အေရ်းပါသည့္ အခ်က္အလက္ ်မ်း

၂၀၂၂ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ််ိန္ ၀၇၀၀ (UTC ၀၀၃၀) အထိ တမ်းျ စ္္မ်းသည္

S&P Global အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ PMI™
အမဆီယံ ကုန္
္ တ
ု လ
္ ပ
ု ္ က
ႈ ႑တစ္ဝန္်းလံု်း တ်ိ်းု တက္ ႈ အမ်းေပ်မ့လမျခင္်း
အဓိက ေတြ႕ရခ
ိ ်က္မ်ာ်ားS&P Global အာဆီယံ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ PMI

္ုတ္လုပ္ ႈ၏ တု်ိ်းတက္ ႈ အသင့္အတင့္ျဖစ္လမျခင္်း
ေအမ္ဒါအသစ္ ်မ်းရရ်ိ ႈ ႈန္်း

၁၃

လ

အတြင္်း

အေ ်းဆံု်း

ျဖစ္လမျခင္်း

ရာသီအလုိက္ ညိိႇကိန္်ား >၅၀ =ယခင္လ စၿပီ်း ပု်ိေကမင္်းလမ

55
50

လုပ္ငန္်း ်မ်းအေပၚ ယံုၾကည္ ႈ မ ၂၀၁၆ ဧၿပီလ စၿပီ်း အျ င့္ဆံု်း
ျဖစ္လမျခင္်း

45

ေဒတမကု်ိ ေအမက္တု်ိဘမ ၁၂-၂၅ ရက္ေန႔ ်မ်းတြင္ စုစည္်းခ့သည္

40

တတ်ိယသံု်းလပတ္ကု်ိ

အမ်းေကမင္်းစြမ

ၿပီ်းဆံု်းခ့သည္ေနမက္ မ

အမဆီယံ

35

္ုတ္လုပ္ေရ်း ကုမၸဏီ ်မ်း၏ ္ုတ္လုပ္ ႈ အမ်းေပ်မ့လမခ့ေၾကမင္်း S&P Global PMI
30

ေနမက္ဆံု်း ရေဒတမက ေ္မက္ျပေနသည္။
စက္တင္ဘမလတြင္

၅၃.၅

က်ဆင္်းသြမ်းသည့္

ရ်ိခ့ရမ

အဓ်ိကအက်ဆံု်း

လက္ရ်ိတု်ိ်း္ုတ္လုပ္ ႈ

'13

ေအမက္တု်ိဘမလတြင္
PMI

၂၀၂၁

၅၁.၆

အ္်ိ

ေအမက္တု်ိဘမ စၿပီ်း

အစဥ္စတင္ကတည္်းကစ၍

ေဒသအတြင္်း

္ုတ္လုပ္ ႈအေျခအေန ်မ်းတြင္ အေ ်းဆံု်းတု်ိ်းတက္ ႈကု်ိ အခ်က္ျပေနသည္။
အမဆီယံ္က

ု်ိင္ငံအ ်မ်းစုတု်ိ႔ မ

ေအမက္တု်ိဘမ

ကုန္္ုတ္လုပ္ေရ်း က႑တစ္ဝန္်းတြင္ တု်ိ်းတက္ ႈကု်ိ
ေလ်းရမ်းတု်ိ႔သမ

အတြင္်း မ

ဆယ့္တစ္လဆက္တု်ိက္

၎တု်ိ႔၏

စင္ကမပူသည္

အေကမင္်းဆံု်း

စြ ္်းေဆမင္သူအျဖစ္

ဆက္လက္ျပသေနခ့သည္။ သု်ိ႔ေသမ္၊ ရမသီအလု်ိက္ ည်ိိႇေပ်း္မ်းသည့္ အဓ်ိကအက်ဆံု်း
PMI

မ ေအမက္တု်ိဘမတြင္ ၅၆.၀ သု်ိ႔ က်ဆင္်းသြမ်းသည္။ ၎က အမ်းေကမင္်းသည့္

တု်ိ်း္ုတ္လုပ္ ႈကု်ိ

ၫႊန္ျပေနေသမ္လည္်း

တ္လ စၿပီ်း

အမ်းအေပ်မ့ဆံု်းလည္်း

ျဖစ္ခ့ပါသည္။

တ္တ ္်းတင္လု်ိက္ၿပီ်း

အဆင့္ဇယမ်း၏
(၅၂.၆)

မ

အေပၚပု်ိင္်းသု်ိ႔

တက္လ ္်းလု်ိက္ပါသည္။

စက္တင္ဘမ၏

သံု်းလအျ င့္ဆံု်း

အမ်းေပ်မ့သြမ်းခ့ေသမ္လည္်း ကု ု္စည္္ုတ္လုပ္သူတု်ိ႔က ကုန္္ုတ္လုပ္ေရ်း က႑
အေျခအေန အသင့္အတင့္ ပု်ိေကမင္်းလမေၾကမင္်း အစီရင္ခံၾကသည္။
အင္ဒု်ိနီ်းရမ်း

ကုန္္ုတ္လုပ္သူတု်ိ႔၏

ေနမက္ဆံု်း

ဦေ မ့လမ ႈသည္ပါ

ေနမက္ဆံု်းစစ္တ ္်းကမလ (၅၁.၈) အတြင္်း အရ်ိန္က်လမခ့ပါသည္။ အလမ်းတူစြမ ္ု်ိင္်း
ကုန္္ုတ္လုပ္ၾကသူတု်ိ႔ပါ စက္တင္ဘမ္က္ ပု်ိေ ်းလမသည့္ ဦ်းေ မ့ ႈကု်ိ
တင္ခ့ၾကသည္။

လက္ေတြ႕တြင္၊

တု်ိ်းတက္ ႈအရ်ိန္

(၅၁.၆) မ

တ္တ ္်း

ဇန္နဝါရီလတြင္

စတင္ခ့သည့္ လက္ရ်ိ တု်ိ်း္ုတ္လုပ္ ႈ အစဥ္္တြင္ ဒုတ်ိယအမ်းအေပ်မ့ဆံု်း ျဖစ္ပါသည္။
ဗီယက္န ္၏ ကုန္္ုတ္လုပ္ေရ်း က႑ တစ္ဝန္်းက တု်ိ်း္ုတ္လုပ္ ႈ (၅၀.၆)

မ

ေ ်းေကြ်းခ့သည္။ ေနမက္ဆံု်း တု်ိ်းတက္ ႈ မ စက္တင္ဘမလ္က္ န်ိ ့္က်သြမ်းရမ ၁၃လၾကမ လက္ရ်ိ တု်ိ်း္ုတ္လုပ္ ႈ အစဥ္္က အေ ်းဆံု်းျဖစ္လမသည္။

'16

'17

'18

'19

'20

'21

'22

ရင္်ားျမစ္- S&P Global

အျခမ်း ု်ိင္ငံ ်မ်းကု်ိ ေလ့လမၾကည့္လ်င္၊ ေလ်းရမ်း င့္ ျ န္ မ ု်ိင္ငံ အသီ်းသီ်းက
ကုန္္ုတ္လုပ္ၾကသူတု်ိ႔သည္ ေအမက္တု်ိဘမတြင္ ပု်ိျ န္လမသည့္ က်ဆင္်း ႈ (၄၈.၇)
ကု်ိ ျ င္ခ့ၾကရသည္။ ျ န္ မ ု်ိင္ငံအတြက္ ရမသီအလု်ိက္ ည်ိိႇေပ်း္မ်းသည့္ အၫႊန္်းက်ိန္်း
(၄၅.၇) မ ၾကမ ီက အန်ိ ့္ဆံု်းျဖစ္ခ့သည့္ စက္တင္ဘမ္က္
ျ င့္တက္လမခ့ေသမ္လည္်း စက္ ႈက႑ အေျခအေန တအမ်းဆုတ္ယုတ္ ႈကု်ိ
ဆက္လက္ျပေနပါသည္။
ေအမက္တု်ိဘမလအတြင္်း ဝယ္လု်ိအမ်း အေျခအေန ်မ်း တု်ိ်းလမသည္ င့္အ ် အမဆီယံ
ကုန္္ုတ္လုပ္ေရ်း
တု်ိ်းလမခ့ပါသည္။

ဖ်ိလစ္ပု်ိင္သည္ အဖြ႕ဝင္ ခုနစ္ ု်ိင္ငံအၾကမ်း မ ဒုတ်ိယအျ န္ဆံု်း တု်ိ်း္ုတ္လုပ္ ႈကု်ိ
တု်ိ်း္ုတ္လုပ္ ႈ ႈန္်း

'15

ဒုတ်ိယလ င့္ ဆဌ လေျ မက္ က်ဆင္်း ႈကု်ိ အစီရင္ခံခ့ၾကသည္။ ေလ်းရမ်း

တ္တ ္်းတင္ခ့ၾကၿပီ်း ျ န္ မ င့္

ႁခြင္်းခ်က္အျဖစ္ရ်ိေနခ့ၾကသည္။

'14

ကုမၸဏီ ်မ်း၏

္ုတ္လုပ္ ႈ

သု်ိ႔ေသမ္လည္်း၊

ပ မဏ ်မ်း

လုပ္ငန္်းအသစ္ ်မ်း

တဟုန္္ု်ိ်း

လက္ခံရရ်ိ ႈ

ေနမက္ဆံု်း

ဦ်းေ မ့လမ ႈ မ ၁၃-လၾကမ လက္ရ်ိတု်ိ်းတက္ ႈအစဥ္္တြင္ အေ ်းဆံု်း ျဖစ္လမၿပီ်း
ျခံဳၾကည့္လ်င္ ဒသ ဂဏန္်း ်သမ ရ်ိခ့ပါသည္။
အလုပ္ေနရမသစ္ ်မ်း ဖန္တီ်းေပ်း ႈကု်ိ

ေလ်းလဆက္တု်ိက္ တု်ိ်းခ်႕ျပဳလုပ္လမျခင္်းက

ျ င့္တက္လမသည့္ ္ုတ္လုပ္ေရ်း လု်ိအပ္ခ်က္ ်မ်းကု်ိ ျဖည့္ဆည္်းေပ်းရန္ ကုမၸဏီ ်မ်း၏
္ုတ္လုပ္ ႈစြ ္်းအမ်း တု်ိ်းျ ိႇင့္ေပ်းလု်ိစ်ိတ္ကု်ိ ၫႊန္ျပေနခ််ိန္ မ၊ တု်ိ်း္ုတ္ ႈ

ႈန္်း မ ူ

စက္တင္ဘမလ၏ စစ္တ ္်း

လစမရ

စံခ််ိန္တင္

အဆင့္

အမ်းေပ်မ့လမခ့လ်က္

လုပ္သမ်း ဦ်းေရ ဒသ ဂဏန္်း ် တု်ိ်းလမလမေၾကမင္်း ေဖမ္ျပေနသည္။ အလမ်းတူစြမ၊
သြင္်းကုန္ ဝယ္ယူ ႈ ်မ်းသည္ပါ ယခင္လတုန္်းက စံခ််ိန္တင္ ႈန္်း န်ိ ့္က်သြမ်းခ့သည္။
ကုန္ၾက ္်းပစၥည္်း ်မ်း င့္

တစ္ဝက္တစ္ပ်က္

အေခ်မကု်ိင္္မ်းသည့္

ကုန္စည္ ်မ်း

ဝယ္ယူ ႈ ပု်ိေ ်းလမျခင္်းက လက္က်န္စမရင္်း ်မ်း ပ မဏအေပၚ သက္ေရမက္ခ့သည္။
သု်ိေလမင္္မ်းသည့္
ပ္ အႀက်ိ ္

္ုတ္လုပ္ ႈအႀက်ိဳ

ေလ်မ့က်သြမ်းရမ

လက္က်န္စမရင္်း ်မ်း မ

အဓ်ိကအက်ဆံု်း

PMI

ေလ်းလအတြင္်း

အၫႊန္်းက်ိန္်းအေပၚ

အ ႈတ္လကၡဏမ သက္ေရမက္ခ့သည္။
ၿပီ်းစီ်းဘက်န္ရစ္ခ့သည့္ အလုပ္ပ မဏ ်မ်း အသစ္တဖန္ က်ဆင္်း ႈကု်ိ အမဆီယံ
ကုန္္ုတ္လုပ္ေရ်းက႑တစ္ဝန္်း မ

ေအမက္တု်ိဘမလတြင္

တ္တ ္်းတင္ခ့ ၾကရမ

Copyright © 2022 S&P Global

သတင္်ား ထုတ္ျပန္ခ်က္
္ုတ္ကုန္စြ ္်းအမ်း ်မ်း

အမ်းေနေၾကမင္်းကု်ိ

ၫႊန္ျပေနသည္။

ၿပီ်းဘက်န္ေနသည့္

အမဆီယံ ကုန္္ုတ္လုပ္ ႈ PMI ေဒတမကု်ိ သံု်းသပ္လ်က္ S&P Global Market

စမရင္်း ်မ်းသည္ စစ္တ ္်း၏ လြန္ခ့ေသမ ေလ်းလ္က သံု်းလတြင္ က်ဆင္်းခ့သည္။

Intelligence

တခ််ိန္တည္်း မ

“ေနမက္ဆံု်း PMI ေဒတမက အမဆီယံ ကုန္္ုတ္လုပ္ေရ်းက႑တစ္ဝန္်းတြင္

ပစၥည္်းေပ်းသြင္်း ႈ

ၿပီ်းဆံု်းရန္

ၾကမျ င့္ခ််ိ္န္ ်မ်း မ

သံု်းလအတြင္်း

စီ်းပြမ်းေရ်းပါရဂူ Maryam Baluch ေျပမၾကမ်းသြမ်းသည္ မ-

အျ န္ဆံု်း ႈန္်းျဖင့္ တု်ိ်းလမခ့သည္။ ပစၥည္်းတင္ပု်ိ႔ ႈ ၾကန႔္ၾကမျခင္်း ်မ်း၊ ဆ်ိပ္က ္်း ်မ်း

တု်ိ်း္ုတ္လုပ္ ႈ ႈန္်း အရ်ိန္က်လမေနျခင္်းကု်ိ အခ်က္ျပေနပါတယ္။ ၁၃-လၾကမၿပီျဖစ္တ့

ပ်ိတ္က်ပ္ေနျခင္်း င့္

လက္ရ်ိ တု်ိ်းခ်႕္ုတ္လုပ္ ႈအစဥ္တြင္ လုပ္ကု်ိင္ ႈ အေျခအေန ်မ်း အေ ်းဆံု်း ႈန္်း င့္

ကုန္ၾက ္်းရမ်းပါ်း ႈတု်ိ႔ေၾကမင့္

ပစၥည္်းေပ်းသြင္်းေရ်း

တု်ိ်းတက္လမခ့ပါတယ္။ ကုန္္ုတ္လုပ္ ႈအတြက္ေရမ ေအမ္ဒါအသစ္ ်မ်းအတြက္ပါ

ကြင္်းဆက္ ်မ်းအေပၚ ဖ်ိအမ်း ်မ်းဆက္လက္ျဖစ္ေစသည္။
ေစ််း ႈန္်း ်မ်းကု်ိ ယူၾကည့္လ်င္၊ အမဆီယ ေဒသတြင္်း ကုန္္ုတ္လုပ္ေရ်း ကုမၸဏီ ်မ်း၏
ပ် ္်း ် ကုန္က်စရ်ိတ္ ဝန္္ုပ္ဝန္ပု်ိ်း ်မ်း မ တု်ိ်းလမခ့သည္။ သြင္်းကုန္ေစ််း ႈန္်း ်မ်း၏
ေငြေၾက်းေဖမင္်းပြ ႈ မ

အရ်ိန္ျ င့္လ်က္

ရ်ိေနေသမ္လည္်း

ေလ်းလဆက္တု်ိက္

အမ်းေပ်မ့တ့ ဦ်းေ မ့ ႈ ်မ်းကု်ိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ္ုတ္လုပ္ ႈ ပ မဏ ်မ်း တု်ိ်းလမၿ
တု်ိ်းလမေနေသမ္လည္်း၊ စက္ရံု ေအမ္ဒါ ်မ်း တု်ိ်းရလမ ႈ မ ေအမက္တု်ိဘမလတြင္
ေ ်းလမခ့ပါတယ္။

အရန
်ိ ္က်လမခ့ရမ ၂၀၂၁ ၾသဂုတ္လ စၿပီ်း အေ ်းဆံု်း ျဖစ္လမသည္။ ေတမင္်းခံသည့္

“္ု်ိသု်ိ႔အရ်ိန္က်လမ ႈရ႕ ေရမင္ျပန္ဟပ္ ႈကု်ိ ဝန္္ ္်း ်မ်း ငမ်းရ ္်း ႈ ပု်ိနည္်းလမ ႈ င့္

ေရမင္်းေစ််း ်မ်းလည္်း

သြင္်းကုန္ ်မ်း တု်ိ်းခ်႕ဝယ္ယူ ႈ အရ်ိန္က်လမေန ႈ္တြင္ ျ င္ေတြ႕ ု်ိင္ၿပီ်း ကုမၸဏီ ်မ်းက

ေရမင္်းေစ််း ်မ်း၏

ေအမက္တု်ိဘမလတြင္
ေငြေၾက်းေဖမင္်းပြ ႈ မ

ျ င့္တက္လမခသ
့ ည္။

ျခံဳေျပမရလ်င္

သ်ို႔ေသမ္

သ်ိသမခ့ေသမ္လည္်း

အမဆီယံ

ကုန္္ုတ္လုပ္ၾကသူတု်ိ႔က

တု်ိ်း္ုတ္လုပ္ ႈ ႈန္်း

အမ်းေပ်မ့လမေၾကမင္်း

တု်ိ်းတက္ ႈ ႈန္်း ်မ်းဟမ ယခင္လတုန္်းက ျ င္ခ့ရတ့ စံခ််ိန္တင္ ႈန္်း ်မ်း္က္
န်ိ ့္က်လမေနတမကု်ိ ေ္မက္ျပၾကပါတယ္။

ရစ္လအတြင္်း မ ဒုတ်ိယ အမ်းအေပ်မ့ဆံု်း ျဖစ္ပါသည္။
စစ္တ ္်း၏

ေနမက္ဆံု်းလတြင္

အစီရင္ခံခ့ၾကေသမ္လည္်း၊

အနမဂတ္

“ဒါ႔အျပင္၊ ေစ််း ႈန္်းေတြရ႕ ဖ်ိအမ်းေပ်း ႈ ်မ်း အမ်းေပ်မ့လမေနေၾကမင္်း လကၡဏမ ်မ်းကု်ိ
ေတြ႕ျ င္ေနရၿပီ်း ပ် ္်း ်ကုန္က်စရ်ိတ္ ဝန္္ုပ္ဝန္ပု်ိ်း ်မ်း တု်ိ်းလမ ႈတ့ ႈန္်း မ ၁၄

ေ ်မ္ န္်းခ်က္ ်မ်း မ ျ င့္တက္လမခ့ၿပီ်း ေနမက္ဆံု်း ေဒတမက ၂၀၁၆ ဧၿပီလ စၿပီ်း

လအတြင္်း အမ်းအေပ်မ့ဆံု်း ျဖစ္လမပါတယ္။ ဒါေပ ့၊ အဒါဟမ ဝယ္လု်ိအမ်း

အမ်းအေကမင္်းဆံု်း

အရ်ိန္က်လမ ႈ င့္ တစ္စ်ိတ္တစ္ေဒသ ဆက္စပ္ ႈ ရ်ိ ု်ိင္ပါတယ္။ ဘယ္လု်ိပျဖစ္ျဖစ္၊

အဆု်ိအရ၊

အေကမင္်းျ င္ ႈကု်ိ

ဝယ္လု်ိအမ်း

အခ်က္ျပေနသည္။

အေျခအေန ်မ်း

ပါဝင္ေျဖခ့ၾကသူတု်ိ႔၏

တု်ိ်းတက္လမျခင္်းက

ေ ်မ္လင့္ခ်က္

ေဒသတြင္်းရ်ိ ကုန္္ုတ္လုပ္သူတု်ိ႔ဟမ ဆက္ၿပီ်းအေကမင္်းျ င္ၿ ျ င္ေနၾကကမ
လုပ္ငန္်း ်မ်းအေပၚ ယံုၾကည္ ႈ မ ၂၀၁၆ ဧၿပီလ စၿပီ်း အျ င့္ဆံု်းအဆင့္သု်ိ႔ အမ်းရဖြယ္

ေကမင္်း ်မ်းကု်ိ အမ်းျဖည့္ေပ်းခ့ၾကသည္။

တက္လ ္်းေနတမကု်ိ ေ္မက္ျပရ မ ျဖစ္ပါတယ္။“
ထုတလ
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တြကခ
္ ်က္နည္်ား
S&P Global အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™ ကုိ အင္ဒုိနီ်ားရာ်ား၊ မေလ်ားရာ်ား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္်ား၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမ်ာ်ားမ ထုတ္လုပ္သူ ၂,၁၀၀ ခန႔္္ပါဝင္သညဲ့္ အဖြ႔္ခမ်ာ်ားမ
ထညဲ့္ကုန္ဝယ္ယူေရ်ား မန္ေနဂ်ာမ်ာ်ားထံ ပုိ႔္ေပ်ားခခဲ့သည္ဲ့ ေမ်ားခြ န္်ားလႊာမ်ာ်ားအတြက္ ရရိသည္ဲ့ ေျဖၾကာ်ားခ်က္မ်ာ်းအေပၚအေျခခံၿပီ်ား S&P Global မ တြက္ခ်က္ပါသည္။ ယင္်ားႏုိင္ငံမ်ာ်ားသည္
အာဆီယံ ထုတ္လုပ္သူမ်ာ်ား၏ ထပ္တုိ်ား တန္ဖုိ်ား ၉၈% ကုိ ထုတ္လုပ္ေပ်ားၾကပါသည္*။ ေမ်ားျမန္်ားရန္ ေရြ်ားခ်ယ္ခံရသူမ်ာ်ားကုိ GDP အာ်ား ေထာက္ပံဲ့မႈအေပၚ အေျခခံၿပီ်ား အေသ်ားစိတ္က႑ႏငဲ့္
ကု ၸဏီလုပ္သာ်ားအင္အာ်ား ပမာဏ အမ် ိ်ားမ် ိ်ား ပါဝင္ေအာင္ ေရြ်ား ခခဲ့ပါသည္။
စစ္တမ္်ားအတြက္ ေျဖၾကာ်ားခ်က္မ်ာ်ားကုိ လစဥ္ ဒုတိယ လဝက္ပုိင္်ားမာ ေကာက္ခံျခင္်ားျဖစ္ၿပီ်ား ယခင္လႏင္ဲ့ႏႈိင္်ားယဥ္ၿပီ်ားေျပာင္်ားလခမႈကုိ ၫႊန္ျပပါသည္။

်ိုင္ငံအဆင့္စစ္တမ္်ား၏ ကိန္်ားရင္တုိင္်ား

အတြက္ ပ်ံ႕ႏံ႔္မႈ အၫႊန္်ားကုိ တြက္ခ်က္ပါသည္။ အၫႊန္်ားမာ ‘ပုိျမင္ဲ့လမ ႈ’ ေျဖၾကာ်ားခ်က္မ်ာ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္်ားႏင္ဲ့ ‘ ေျပမင္်းလ’ဟု ေျဖခခဲ့ၾကသူတုိ႔္၏ ရာခုိင္ႏႈန္်ား တစ္ဝက္ကုိ စုေပါင္်ားမႈ ျဖစ္ပါသည္။
အၫႊန္်ားမ်ာ်ားမာ ၀ ႏင္ဲ့ ၁၀၀ အၾကာ်ား ရိႏုိင္ၿပီ်ား ၅၀ အထက္တြင္ ရိေနပါက ျခံ ေျပာရလ်င္ ယခင္လထက္ တုိ်ားတက္မႈကုိ ျပၿပီ်ား၊ ၅၀ ေအာက္ ဆုိပါက ျခံ ၾကည္ဲ့လ်င္ က်ဆင္်ားမႈကုိ
ၫႊန္ျပပါသည္။ ယင္်ားေနာက္မာ အၫႊန္်ားမ်ာ်ားကုိ ရာသီအလုိက္ ညိိႇေပ်ားရပါသည္။ အာဆီယံ အၫႊန္်ားမ်ာ်ားကုိ တစ္ႏုိင္ငံစီ၏ အၫႊန္်ားမ်ာ်ားအာ်ား ခ်ိန္ဆလ်က္ စုေပါင္်ား တြက္ယူပါသည္။
ႏုိင္ငံမ်ာ်ားအလုိက္ ခ်ိန္ဆမႈကုိ ႏစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ ထပ္တုိ်ားတန္ဖုိ်ားမ တြက္ယူပါသည္*။
အဓိကအက်ဆံု်ား ကိန္်ားဂဏန္်ားမာ ထညဲ့္ကုန္ဝယ္ယူေရ်ားမန္ေနဂ်ာမ်ာ်ား၏ အညႊန္်ား Purchasing Managers’ Index™ (PMI) ျဖစ္ပါသည္။ PMI မာ ေအာက္ပါ အၫႊန္်ား ငါ်ားခုတုိ႔္၏
ခ်ိန္ဆတြက္ထာ်ားသညဲ့္ ပ်မ္်ားမ်ဂဏန္်ား ျဖစ္သည္- ေအာ္ဒါသစ္မ်ာ်ား (၃၀%)၊ ထုတ္လုပ္မႈ (၂၅%)၊ အလုပ္ေနရာ (၂၀%)၊ ပစၥည္်ားေပ်ားသြင္်ားသူတုိ႔္၏ ေပ်ားသြင္်ားမႈ ၾကာျမငဲ့္ခ်ိ န္မ်ာ်ား (၁၅%) ႏငဲ့္
သုိေလာင္ထာ်ားသညဲ့္ ထညဲ့္ကုန္မ်ာ်ား (၁၀%)။ PMI ကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္ ပစၥည္်ားေပ်ားသြင္်ားသူတုိ႔္၏ ေပ်ားသြင္်ားမႈ ၾကာျမငဲ့္ခ်ိန္မ်ာ်ား အၫႊန္်ားကုိ အျခာ်ား အၫႊန္်ားမ်ာ်ားႏငဲ့္ ယဥ္ရႏုိင္ေအာင္
ဦ်ားတည္ခ်က္ကုိ ေျပာင္်ားေပ်ားထာ်ားပါသည္။
ေကာက္ယူထာ်ားသညဲ့္ စစ္တမ္်ား ေဒတာကုိ ထုတ္ျပန္မႈ ေနာက္ပိုင္်ားတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္်ား မရိေသာ္လည္်ား ရာသီအလုိက္ ညိိႇေပ်ားရမညဲ့္ အခ်က္မ်ာ်ားကုိမူ အခ်ိန္အခါအလုိက္
ညိိႇေပ်ားႏုိင္ေသာေၾကာငဲ့္ ရာသီအလုိက္ညိိႇထာ်ားသညဲ့္ စစ္တမ္်ားေဒတာမ်ာ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိႏုိင္ပါသည္။
PMI စစ္တမ္်ားအာ်ား တြက္ခ်က္နည္်ားဆုိင္ရာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ာ်ားအတြက္ ေက််ားဇူ်ားျပ ၿပီ်ား economics@ihsmarkit.com သုိ႔္ ဆက္သြယ္ပါ။
*ရင္်ားျမစ္-

ကမၻာဲ့ဘဏ္၏ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ၿဖိ ်ားတုိ်ားတက္မႈ အၫႊန္်ားမ်ာ်ား။

S&P Global (NYSE: SPGI)
S&P

Global သည္ အေရ်ားပါသည္ဲ့ အခ်က္အလက္မ်ာ်ားကိုေပ်ားပါသည္။ အစို်ားရမ်ာ်ား၊ စီ်ားပြာ်ားေရ်ား လုပ္ငန္်ားမ်ာ်ား ႏင္ဲ့ လိုအပ္သူမ်ာ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔္သည္ မန္က န္သည္ဲ့ ေဒတာ၊

ကၽြမ္်ားက်င္မႈမ်ာ်ား ႏင္ဲ့ ဆက္စပ္ နည္်ားပညာကို တပ္ဆင္ေပ်ားလ်က္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဲ့ ဆုံ်ားျဖတ္ခ်က္မ်ာ်ား ခ်မတ္နိုင္ရန္ ေထာက္ကူေပ်ားပါသည္။ ကၽြ န္ုပ္တို႔္၏ သုံ်ားစြသ
ခ ူတို႔္အာ်ား
ရင္်ားႏီ်ားျမု ပ္ႏံမႈအသစ္မ်ာ်ားကို စိစစ္တန္ဖို်ားျဖတ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပ်ားမႈ မအစ ESG ႏင္ဲ့ ပစၥည္်ားေပ်ားသြင္်ားေရ်ား ကြင္်ားဆက္မ်ာ်ားတစ္ဝန္်ားမာ စြမ္်ားအင္ကို ပုံစံေျပာင္်ားေပ်ားရာတြင္ ၎တို႔္အာ်ား
လမ္်ားညႊန္ေပ်ားျခင္်ားျဖင္ဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔္သည္ အခြင္ဲ့အလမ္်ားသစ္မ်ာ်ားကို ဖြင္ဲ့ထုတ္ေပ်ားရင္်ား စိန္ေခၚမႈမ်ာ်ားကို ေျဖရင္်ားလ်က္ ကမၻာႀကီ်ားအတြက္ တို်ားတက္မႈအရိန္ကို တို်ားျမိႇင္ဲ့ေပ်ားၾကပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ အရင္်ားအႏီ်ား၊ ကုန္စည္ႏငဲ့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဈ်ားကြက္မ်ာ်ားတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ အဆငဲ့္သတ္မတ္ခ်က္မ်ာ်ား၊ စံညႊန္်ားမ်ာ်ား၊ ဆန္်ားစစ္ေလဲ့လာမႈမ်ာ်ားႏငဲ့္ လုပ္ငန္်ားစီ်ားဆင္်ားမႈဆိုင္ရာ
ေျဖရင္်ားနည္်ားမ်ာ်ားအတြက္ ကမာၻ႔္ထိပ္သီ်ား အဖြ႔္ခအစည္်ား အမ်ာ်ားအျပာ်ားတို႔္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔္အာ်ား ရာေဖြ ခ်ဥ္်ားကပ္ၾကရပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔္သည္ မိမိတို႔္၏ ကမ္်ားလမ္်ားခ်က္တိုင္်ားျဖင္ဲ့ ကမၻာဲ့ထိပ္သီ်ား
အဖြ႔္အ
ခ စည္်ားမ်ာ်ားအာ်ား အနာဂတ္အတြက္၊ ပစၥ ပၸန္အတြက္ စီမံေရ်ားဆႏ
ြခ ိုင္ရန္ ေထာက္ကူေပ်ားၾကပါသည္။
S&P Global သည္ S&P Global Ltd.

င့္/သု်ိ႔ ဟုတ္ ၎၏ လုပ္ငန္်းခြ ်မ်း၏

တ္ပုံတင္္မ်းေသမ ကုန္အ တ္တံဆ်ိပ္ ျဖစ္သည္။ အျခမ်းေသမ ကုမၸဏီ

င့္ ္ုတ္ကုန္အ ည္ ်မ်း မ

သက္ဆု်ိင္ရမ ပု်ိင္ဆု်ိင္သူ ်မ်း၏ ကုန္အ တ္တံဆ်ိပ္ ်မ်း ျဖစ္ပါသည္။ © 2022 S&P Global Ltd. ူပု်ိင္ခြင့္ ်မ်း ္်ိန္်းခ်ဳပ္္မ်းသည္။ www.spglobal.com
PMI

အေၾကာင္်ား

ထညဲ့္ကုန္ဝယ္ယူေရ်ားမန္ေနဂ်ာမ်ာ်ား၏

အညႊန္်ား

(PMI™)

စစ္တမ္်ားမ်ာ်ားကုိ

ယခုအခါ

ႏုိင္ငံေပါင္်ား

၄၀

ေက်ာ္အျပင္

ယူရုိဇုန္အတြင္်ားရိ

အထင္ကရ

ေဒသမ်ာ်ားအတြက္ပါ

ထုတ္ျပန္ေပ်ားေနပါသည္။ ၎တုိ႔္မာ ကမာၻေပၚတြင္ အနီ်ားကပ္ဆုံ်ား ေစာငဲ့္ၾကညဲ့္ေလဲ့လာလ်က္ရိ သညဲ့္ လုပ္ငန္်ားဆုိင္ရာ စစ္တမ္်ားမ်ာ်ား ျဖစ္ၾကၿပီ်ား ၎တုိ ႔္၏ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားအတြက္ ထူ်ားျ ခာ်ားသညဲ့္
အလာ်ားအလာမ်ာ်ားဆုိင္ရာ

လစဥ္ အၫႊန္်ားမ်ာ်ားကုိ ေနာက္ဆံု်ား

အခ်က္အလက္မ်ာ်ားႏငဲ့္အညီ တိက်စြာ

ၫႊန္ျပေပ်ားႏုိင္စြမ္်ားေၾကာငဲ့္

ဗဟုိဘဏ္မ်ာ်ား၊

ဘ႑ာေရ်ား

ေစ််ားကြက္မ်ာ်ားႏငဲ့္

လုပ္ငန္်ားဆုိင္ရာ ဆံု်ားျဖတ္ခ်က္မ်ာ်ားကုိ ခ်မတ္ေပ်ားၾကသူတုိ႔္ အာ်ားကုိ်ားၾကရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေလဲ့ လာလုိပါက ihsmarkit.com/products/pmi.html သုိ႔္ ဝင္ေရာက္ၾကညဲ့္႐ႈပါ။
S&P Global ၏သတင္်ားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ာ်ားကို ရယူရန္မလိုလာ်ားပါက ေက််ားဇူ်ားျပ ၍ joanna.vickers@ihsmarkit.com သို႕ ဆက္သြယ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ သီ်ားသန္႕မူဝါဒကို ဖတ္ၾကာ်ားရန္
ဤေနရာတြင္ ်ိပ္လု်ိက္ပါ။
ဤေနရမတြင္ ေဖၚျပ္မ်းသည့္ ေဒတမ၏ ဉမဏပစၥည္်း ပု်ိင္ဆု်ိင္ ႈ

ူပု်ိင္ခြင့္ ်မ်းကု်ိ S&P Global

င့္/သု်ိ႔ ဟုတ္ ၎၏ လုပ္ငန္်းခြ ်မ်း

ပု်ိင္ဆု်ိင္သည္ သု်ိ႔ ဟုတ္ လု်ိင္စင္ရ္မ်းသည္။ S&P Global ္ံ

ႀက်ိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္

ရယူဘ ေဖၚျပ္မ်းသည့္ ေဒတမကု်ိ

်ိတၱဴကူ်းျခင္်း၊ ျဖန႔္ခ်ီျခင္်း၊ ္ုတ္လႊင့္ျခင္်း သု်ိ႔ ဟုတ္

တစ္နည္်း နည္်းျဖင့္ အပါအဝင္ ၎တု်ိ႔ျဖင့္သမ ကန႔္သတ္ ္မ်းဘ ခြင့္ျပဳခ်က္ ့ အသံု်းျပဳ ႈ န္သ ်ကု်ိ တမ်းျ စ္သ ည္။ ဤေနရမတြင္ ပါရ်ိသ ည့္ အေၾကမင္်းအရမ သု်ိ႔ ဟုတ္ အခ်က္အလက္ ်မ်း (“ေဒတမ”) အတြက္ ေဒတမ္က အ မ်း ်မ်း၊ တ်ိက် ႈ ်မ်း၊ ခ်န္လပ္ ႈ ်မ်း သု်ိ႔ ဟုတ္ ၾကန႔္ၾကမ ႈ ်မ်း အတြက္ ၎တု်ိ႔ င့္ ဆက္စပ္ၿပီ်း
လုပ္ေဆမင္ခ်က္ တစ္ခုခုအတြက္ S&P Global ဘက္

ည္သု်ိ႔

တမဝန္ခံ ႈ၊ တမဝန္ယူ ႈ သု်ိ႔ ဟုတ္ ကတ်ိေပ်း ႈ ရ်ိပါ။ ေဒတမကု်ိ အသံု်းျပဳျခင္်းေၾကမင့္ ျဖစ္ေပၚလမ ု်ိင္သ ည့္ အ္ူ်း၊ တု်ိက္ဆု်ိင္လ်က္ သု်ိ႔ ဟုတ္ အက်ဳ်ိ်းဆက္အျဖစ္ နစ္နမ ႈ ်မ်းအတြက္

ည္သ ည့္နည္်း င့္ ် S&P Global က တမဝန္ ယူ ု်ိင္ပါ။ Purchasing

Managers’ Index™ င့္ PMI™ မ Markit Economics Limited ၏ တ္ပံုတ င္္မ်းသည့္ ကုန္အ တ္တံဆ်ိပ္ ျဖစ္သ ည္ သု်ိ႔ ဟုတ္ Markit Economics Limited င့္/သု်ိ႔ ဟုတ္ ၎၏ လုပ္ငန္်းခြ ်မ်းအမ်း လု်ိင္စင္ေပ်း္မ်းသည္။

ဤအေၾကမင္်းအရမကု်ိ ္ုတ္ျပန္ခ့သ ည္ မ S&P Global Market Intelligence ျဖစ္ၿပီ်း S&P Global
ႀက်ိဳတင္ၿပီ်း စမေရ်းခြင့္ျပဳ္မ်းျခင္်း အပ တမ်းျ စ္သ ည္။ ယင္်းက့သု်ိ႔ေသမ

အဖြ႕အစည္်း၊

စီ ံခန႔္ခြေပ်းသည့္ S&P Global Ratings

၎တု်ိ႔၏ အဖြ႕ခြ ်မ်း င့္

ပစၥည္်း ေပ်းသြင္်းသူ ်မ်း

ဟုတ္ပါ။

ည္သည့္ အခ်က္အလက္၊ ေဒတမ သု်ိ႔ ဟုတ္ ေဖၚျပခ်က္၊ အဆင့္သတ္ တ္ခ်က္ ်မ်း (“အေၾကမင္်းအရမ”)အမ်း တစ္နည္်း နည္်းျဖင့္ ကူ်းယူေဖမ္ျပ ႈကု ်ိ သက္ဆု်ိင္သူ္ံ

(“အေၾကမင္်းအရမကု်ိ စီ ံေပ်းသူ ်မ်း”)က

ည္သ ည့္အေၾကမင္်းေၾကမင့္ျဖစ္ေစ၊ (ေပါ႔ဆလ်က္ သု်ိ႔ ဟုတ္ အျခမ်းအေၾကမင္်းေၾကမင့္ ျဖစ္ေစ) အ မ်း သုု်ိ႔ ဟုတ္ ခ်န္လပ္ခ့ ႈ တစ္ခုခုအတြက္ သု်ိ႔ ဟုတ္ ္ု်ိအေၾကမင္်းအရမကု်ိ အသံု်းျပဳ ႈ

ည္သည့္ အေၾကမင္်းအရမ၏

တ်ိက် ႈ၊

န္ကန္ ႈ၊

ျပည့္ စံု ႈ၊

အခ််ိန္ င့္ကု်ိက္ညီ ႈ သု်ိ႔ ဟုတ္

ရရ်ိ ု်ိင္ ႈကု်ိ အမ

ခံ ု်ိင္ဘ

ေပၚ္ြန္်းလမသည့္ ရလဒ္ ်မ်း အတြက္ တမဝန္ ယူ ု်ိင္ပါ။ မည္သ ညဲ့္ အေျခအေနမ် ိ်ားတြင္မ အေၾကမင္်းအရမကုိ အသံု်ားျ ပ မႈ င့္

ဆက္စပ္ၿပီ်း ည္သ ည့္ နစ္နမ ႈ ်မ်း၊ ကုန္က် ႈ ်မ်း၊ စရ်ိတ္စက ်မ်း၊ တရမ်းဝင္ အခ ႈန္်း ်မ်း သု်ိ႔ ဟုတ္ ဆံု်း ႐ံႈးံႈ်း ႈ ်မ်း (ဝင္ေငြ ဆံု်း႐ံႈးံႈ်း ႈ ်မ်း သု်ိ႔ ဟုတ္ အျ တ္အ စြန္်း ဆံု်း႐ံႈးံႈ်း ႈ ်မ်း င့္ အခြ င့္အလ ္်း ဆု်ိင္ရမ ကုန္က် ႈ ်မ်း အပါအဝင္) အတြက္ အေၾကမင္်းအရမကု်ိ စီ ံေပ်းသူတု်ိ႔သ ည္ တမဝန္ ရ်ိ ု်ိင္ပါ။
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