သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၇၀၀ (UTC ၀၀၃၀) အထိ တားျမစ္ထားသည္

IHS Markit အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနမ်ား ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ပို၍တုိးတက္လာျခင္း
အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI
ရာသီအလုိက္ ညိႇကိန္း >၅၀ =ယခင္လ ေနာက္ပုိင္း တုိးတက္ခဲ့

PMI သည္ ၅၂.၃ ျဖင့္ တုိးတက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ ဆက္ရွိေနျခင္း

55

ထုတ္လုပ္မႈ၏တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ အလုပ္သစ္မ်ား ပိုမိုတုိးျမင့္လာေနသည့္အၾကား

50

တြင္ စစ္တမ္း၏ စံခ်ိန္နားသုိ႔ ဆက္ခ်ဥ္းကပ္လာေနျခင္း

45

အလုပ္ေနရာမ်ား ဇြန္လမွစ၍ အနည္းဆံုးက်ဆင္းခဲ့ျခင္း
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အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑သည္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ တုိးတက္မႈဘက္ကုိ
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ရင္းျမစ္- IHS Markit

ဦးေမာ့လာခဲ့သည့္ေနာက္မွာ IHS Markit ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အၫႊန္းကိန္း
(PMI™) ေဒတာအရ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း တုိးတက္မႈနယ္ပယ္ထဲတြင္ ဆက္ရွိေနပါသည္။
ထုတ္လုပ္မႈေရာ ေအာ္ဒါသစ္မ်ားပါ ပို၍ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာမူ မသိမသာ
အားေပ်ာ့သြားေသာ္လည္း မၾကာမီက အျမင့္ဆံုးေနရာနားကုိ ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့ကာ ကုမၸဏီမ်ား၏
အလုပ္ေနရာ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားမွာ ငါးလအတြင္းမွာ အားအေပ်ာ့ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။
အဓိကအက်ဆံုး PMI သည္ အမွတ္ ၅၀.၀ အထက္တြင္ ရွိေနျခင္းမွာ ႏုိဝင္ဘာလတြင္
ႏွစ္လဆက္တုိက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး အၫႊန္းကိန္းသည္ ေအာက္တုိဘာ
စစ္တမ္း၏ ၅၃.၆ မွ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ၅၂.၃ သုိ႔ က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း မည္သို႔ပင္ဆိုေစ
မွတ္တမ္းမ်ားအရ အာဆီယံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနမ်ားထဲမွာ အျမန္ဆံုး

သံုးသပ္ခ်က္
ေနာက္ဆံုး စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကုိ သံုးသပ္ေဖၚျပသြားရာတြင္ IHS Markit မွ
စီးပြားေရးပညာရွင္ Lewis Cooper ေျပာၾကားသြားသည္မွာ-

"ႏုိဝင္ဘာလ၏ ေဒတာက အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑တစ္ဝန္း၌
ေရွ႕ဆက္တုိးတက္မႈအစဥ္ကုိ ၫႊန္ျပေနသည္။ PMI သည္ အမွတ္ ၅၀.၀

တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ၫႊန္ျပေနပါသည္။

အထက္တြင္ ရွိေနျခင္းျဖင့္ စက္ရံုထုတ္လုပ္မႈမ်ား ဆက္တုိးလာမႈေၾကာင့္

တုိးတက္မႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွတပါး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံခုနစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ျမင္္ခဲ့ရသည္။

တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ ေအာက္တုိဘာလ၏ စစ္တမ္းတြင္း စံခ်ိန္တင္ႏႈန္းမွ

အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံသည္ PMI (၅၃.၉) ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနမ်ား တဟုန္ထုိးတုိးတက္လာမႈကုိ အခ်က္ျပေနပါသည္။
မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္လည္း ၅၂.၃ တြင္ ရွိေနသည့္ အဓိကၫႊန္းကိန္းက စံခ်ိန္တင္နီးပါး
တုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းတြင္ ပၪၥမအျမင့္ဆံုး ျဖစ္လာလ်က္ ျခံဳေျပာရလွ်င္
ခုိင္မာသည့္ ဦးေမာ့မႈကုိ ျပေနသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနမ်ား ထပ္တုိးတက္လာေနျခင္းကုိ အခ်က္ျပေနၿပီး၊
မသိမသာမွ် အားေပ်ာ့သြားခဲ့သည္။
"ဝယ္လုိအား အေျခအေနမ်ားလည္း ေအာ္ဒါသစ္မ်ား တစ္လၿပီတစ္လ
တုိးလာျခင္းက ထင္ဟပ္ေနသည့္အတုိင္း ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အားေကာင္းခဲ့ပါသည္။
အလုပ္သစ္မ်ား တုိးလာသည့္ႏႈန္း ယခုလတြင္ သိသိသာသာ အားေပ်ာ့သြားခဲ့ျခင္း၏
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ျပည္ပတင္ပုိ႔ေရး ေအာ္ဒါပမာဏမ်ား

ဆက္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံတုိ႔မွာပါ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း
ပုိအားေကာင္းသည့္ တုိးတက္မႈကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ PMI သည္ ၅၂.၂
ျဖင့္ ေျခာက္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာကာ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကအၫႊန္းကိန္း (၅၁.၇) မွာမူ
မတ္လမွစၿပီး အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လည္ပတ္မႈ အေျခအေနမ်ား အသင့္အတင့္ တုိးတက္လာျခင္းကုိ
အခ်က္ျပေနပါသည္။

က်ဆင္းမႈလာမႈျဖစ္ႏုိင္သည္။
"ထုိ႔အျပင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲတြင္သာ
ႏုိင္ဝင္ဘာလအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနမ်ား က်ဆင္းသြားျခင္းကုိ
ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်ဆင္းမႈႏႈန္းသည္ပင္ ဇန္နဝါရီလမွစၿပီး
အနည္းဆံုးသုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ တျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ အဓိကအားျဖင့္

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ စတုတၳ သံုးလပတ္ အလယ္ပုိင္းတြင္ ၎၏

တုိးတက္မႈကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြ႕ျမင္ရၿပီး အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတုိ႔က

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑ထဲက အေျခအေန အခုိင္အမာ တုိးတက္လာေနျခင္းကုိ

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနမ်ား တုိးတက္မႈ အမ်ားဆံုးႏႈန္းကုိ ျပသခဲ့ၾကသည္။

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ PMI (၅၂.၂) မွာ သံုးလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ ထုိးက်သြားခဲ့ေသာ္လည္း

"ၿခံဳငံုေျပာရလွ်င္ ေနာက္ဆံုး ေဒတာမွ အလားအလာေကာင္းေသာ

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အသင့္အတင့္ တုိးတက္မႈကုိ ျပေနသည့္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

လကၡဏာအခ်ဳိ႕ကုိ ျပေနၿပီး အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑သည္

စက္မႈက႑၏ အေျခအေန ဒသမဂဏန္းမွ် ဦးေမာ့လာျခင္းကုိ ညႊန္ျပရန္ အဓိကအက်ဆံုး
အၫႊန္းကိန္း ၅၀.၆ သို႔ က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံလည္းပဲ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း
ခုိင္မာသည့္ တုိးတက္မႈ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။

ဆက္ဖတ္ရန္...

© 2021 IHS Markit

ျပန္လည္ဦးေမာ့လာကာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလုပ္သစ္မ်ား တုိးလာသည့္ႏႈန္းမွာ
မၾကာမီတုန္းက ၎တုိ႔၏ အျမင့္ဆံုး အဆင့္မ်ားဆီကုိ ခ်ဥ္းကပ္လာေနၾကပါၿပီ။"

IHS Markit အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မ ႈ PMI™

ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌မူ ရွိလာခဲ့သည့္အစဥ္ကုိ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း တြန္းလွန္ရန္

ထုတ္လုပ္မႈ PMI

ဆက္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ PMI သည္ ၾကားေနအမွတ္ ၅၀.၀ ၏ ေအာက္မွာ ရွိေနကာ

အင္ဒုိနီးရွား / မေလးရွား / ျမန္မာ / ဖိလစ္ပုိင္

အေျခအေနမ်ား ငါးလဆက္တုိက္ ဆုတ္ယုတ္လာေနျခင္းကုိ အခ်က္ျပေနေသာ္လည္း

စင္ကာပူ / ထုိင္း / ဗီယက္နမ္

ဇန္နဝါရီမွစၿပီး အျမင့္ဆံုးအဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ၄၆.၇ တြင္ ရွိေနေသာ ေနာက္ဆံုး

ရာသီအလုိက္ ညိႇကိန္း >၅၀ =ယခင္လ ေနာက္ပုိင္း တုိးတက္ခဲ့

အၫႊန္းကိန္းက အသင့္အတင့္ က်ဆင္းမႈကုိသာ ၫႊန္ျပေနသည္။

60

ျခံဳၾကည့္လွ်င္ အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ နာလန္ထူရန္

55

ဆက္အားထုတ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ႏွစ္လဆက္တုိက္ တုိးလာခဲ့ၿပီး တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ

50

ေအာက္တုိဘာလ၏ ႏႈန္းထက္ မသိမသာ အားေပ်ာ့လာခဲ့ကာ ရရွိခဲ့သည့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား
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အခုိင္အမာ တုိးလာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေအာ္ဒါမ်ားရရွိမႈမွာ ေအာက္တိုဘာလတြင္
ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္ မ်ားထက္ အသင့္အတင့္မွ်သာ တုိးလာျခင္းကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ၿပီး ျပည္ပမွ
ရရွိသည့္ ေအာ္ဒါမ်ား သိသာစြာ က်ဆင္းလာမႈမွာ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ကုန္စည္ ထုတ္လုပ္ၾကသူတုိ႔သည္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ၎တို႔၏ဝယ္ယူေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ
ဆက္အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။ တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ ေအာက္တုိဘာလ၏ မၾကာမီ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထက္
မသိမသာ နည္းလာေသာ္လည္း ျခံဳေျပာရလွ်င္ အားေကာင္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းအေတာအတြင္း
ထုတ္လုပ္မႈအႀကိဳ လက္က်န္စာရင္းမ်ားသည္ သံုးလဆက္တုိက္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
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ရင္းျမစ္- IHS Markit

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားဆုိင္ရာ ဖိအားေပးမႈမ်ား သမုိင္းစဥ္အရ
အားေကာင္းလ်က္ ရွိေနၿမဲရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး လက္က်န္အလုပ္မ်ား ေရွ႕ဆက္တုိးလာမႈကုိ
ထင္ဟပ္ေနကာ မွတ္တမ္းထဲက တတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အလုပ္အကိုင္
က်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာ ငါးလအတြင္း အနည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒသမဂဏန္းမွ်သာ
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္ေနရာမ်ားကုိ
ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဆက္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရသည္။
ႏုိဝင္ဘာလ ေဒတာကပါ ပစၥည္းေပးသြင္းမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ဆက္ရွိေနျခင္းကုိ
ၫႊန္ျပေနသည္။ သြင္းကုန္မ်ားကုိ ေပးသြင္းသည့္ အခ်ိန္မ်ားမွာ ထပ္ၿပီးတုိးလာခဲ့ေသာ္လည္း
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ဧၿပီလမွစၿပီး ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားကုိ အနည္းဆံုးျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ
သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း ေလ်ာ့ပါးလာေသာ္လည္း စစ္တမ္းသမိုင္းတေလ်ာက္
အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင္း ပစၥည္းျဖည့္သြင္းမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားက
ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တဖန္ထင္ဟပ္ေစခဲ့ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ စက္ရံုမ်ား၏ တိုက္ရိုက္ေရာင္းေစ်းမ်ားမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာမွစၿပီး
အမ်ားဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တက္သြားခဲ့သည္။

တြက္ခ်က္နည္း
IHS Markit အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™ ကုိ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္
ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သူ ၂,၁၀၀ ခန႔္ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ားထံ ပုိ႔ေပးခဲ့သည့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား
အတြက္ ရရွိသည့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ာွေေ အေပၚအေျခခံၿပီး IHS Markit မွ တြက္ခ်က္ ပါသည္။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ အာဆီယံ
ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ထပ္တုိး တန္ဖုိး ၉၈% ကုိ ထုတ္လုပ္ ေပးၾကပါသည္*။ ေမးျမန္းရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကုိ GDP အား
ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး အေသးစိတ္က႑ႏွင့္ လုပ္သားအင္အား ပမာဏ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ေအာင္ ေရြးခဲ့ပါသည္။
စစ္တမ္းအတြက္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ လစဥ္ ဒုတယ
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အဓိကအက်ဆံုး ကိန္းဂဏန္းမွာ ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္း Purchasing Managers’ Index™ (PMI)
ျ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
မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ရႏုိင္ေအာင္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ေျပာင္းေပးထားပါသည္။
ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္း ေဒတာကုိ ထုတ္ျပန္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရာသီအလုိက္
ညိႇေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိမူ အခ်ိန္အခါအလုိက္ ညိႇေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရာသီအလုိက္ညိႇထားသည့္ စစ္တမ္း ေဒတာမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။
ေဒတာမ်ားကုိ ၂၀၂၁ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂-၂၄ ရက္မ်ားတြင္ စုစည္းခဲ့သည္။

IHS Markit အေၾကာင္း
IHS Markit (NYSE: INFO) သည္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးမ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ေပးၾကသည့္ အဓိက စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ေစ်းကြက္မ်ားဆုိင္ရာ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား အတြက္ ကမာၻ႔ထိပ္သီး ကုမၸဏီ
ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ကုမၸဏီသည္ မ်ဳိးဆက္သစ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အစုိးရမ်ားရွိ သံုးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ ပုိ႔ေပးၿပီး ၎တုိ႔၏ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ ျပည့္စံု
စိတ္ခ်ရသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေစႏုိင္ရန္ နက္႐ႈိင္းသည့္ အတြင္းသေဘာမ်ားကုိ တင္ျပေပးပါသည္။ IHS Markit ထံတြင္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားမွ သံုးစြဲသူ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိရာ Fortune Global 500 မွ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ
ထိပ္သီး ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။
IHS Markit မွာ IHS Markit Ltd. ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္မ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အမွတ္တံဆိပ္
ျဖစ္ပါသည္။ အျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ အမည္မ်ား အားလံုးတုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ ပုိင္ရွင္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္
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PMI အေၾကာင္း
ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္း (PMI™) စစ္တမ္းမ်ားကုိ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အျပင္ ယူရုိဇုန္အတြင္းရွိ
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