သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
ေစ််းကြက္အတြက္ အေရ်းပါသည့္ အခ်က္အလက္ ်မ်း
၂၀၂၂ ေ ၅ ရက္ ျ န္ မစံေတမ္ခ််ိန္ ၀၇၀၀ (UTC ၀၀၃၀) အထ်ိ တမ်းျ စ္ထမ်းသည္

S&P Global အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™
အမဆီယံ ထုတလ
္ ပ
ု ေ
္ ရ်း က႑၏ တု်ိ်းတက္ ႈ မ ဝယ္လ်ိအ
ု မ်း အေျခအေန ်မ်း
အမ်းေကမင္်းလမခ််ိန္ မ အရန
်ိ ရ
္ လမျခင္်း
အဓိက ေတြ႕ရခ
ိ ်က္မ်ား-

S&P Global အာဆီယံ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ PMI
ရာသီအလုိက္ ညိိႇကိန္း >၅၀ =ယခင္လ စၿပီ်း ပု်ိေကမင္်းလမ

အမဆီယံ PMI မ တ္တ ္်းတြင္ ဒုတ်ိယ စံခ််ိန္တင္သု်ိ႔ ျ င့္တက္သြမ်းျခင္်း

55

ထုတ္လုပ္ ႈႈႏင့္ ေအမ္ဒါအသစ္ တု်ိ်းရ ႈ ပု်ိျ န္လမျခင္်း
လုပ္သမ်း အင္အမ်း မ သံု်းလအတြင္်း ပထ အႀက်ိ ္ တု်ိ်းလမခ့ျခင္်း

50

ေဒတမကု်ိ ဧျပီ ၁၁-၂၅ ရက္ ်မ်းတြင္ စုစည္်းခ့သည္

45

အမဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရ်း က႑ တစ္ဝန္်းက လုပ္ကု်ိင္ ႈ အေျခအေန ်မ်း မ ဧၿပီလတြင္
အခု်ိင္အ မ တု်ိ်းတက္လမခ့သည္။ က႑၏ တု်ိ်းတက္ ႈ ႈႏႈန္်း မ စစ္တ ္်း စတင္ခ့သည့္ ၂၀၁၂
ဇူလု်ိင္ စၿပီ်း ဒုတ်ိယ အျ န္ဆံု်း ျဖစ္လမၿပီ်း အရ်ိန္ပု်ိရလမခ့သည္။ အဓ်ိကအက်ဆံု်း PMI ထက
အစ်ိတ္အပု်ိင္်း

သံု်းခုျဖစ္ၾကသည့္

ေအမ္ဒါအသစ္ ်မ်း၊

ထုတ္လုပ္ ႈႈႏင့္

အလုပ္ေနရမ

ဦ်းေ မ့လမ ႈက ထု်ိသု်ိ႔ တြန္်းတင္ေပ်းခ့ၾကသည္။
အဓ်ိကအက်ဆံု်း အ

ၫႊန္်း မ တ္လ၏ ၅၁.၇

အမဆီယံထက

ခုနစ္ႈႏု်ိင္ငံစလံု်း

၎တု်ိ႔၏

ထုတ္လုပ္ေရ်း

က႑ ်မ်း

တု်ိ်းတက္လမျခင္်းကု်ိ တ္တ ္်းတင္ခ့သည့္ ပထ ဦ်းဆံု်းလ ျဖစ္လမပါသည္။
စင္ကမပူ ထုတ္လုပ္သူတု်ိ႔က ဧၿပီလ အတြင္်း မ ထုတ္လုပ္ေရ်း အေျခအေန ်မ်း တဟုန္ထု်ိ်း
ဦ်းေ မ့လမ ႈကု်ိ အခ်က္ျပႈႏု်ိင္ခ့ၾကရမ အဓ်ိကအက်ဆံု်း PMI သည္ ၅၈.၁ သု်ိ႔ တက္သြမ်းသည္။
ျခံဳေျပမရလ်င္

တု်ိ်းတက္ ႈ

အရ်ိန္ မ

ေစမင့္ၾကည့္ေနသည့္

ခုနစ္ႈႏု်ိင္ငအ
ံ နက္

အျ န္ဆံု်း

ျဖစ္လမၿပီ်း ေဖေဖၚဝါရီလ၏ စံခ််ိန္တင္ ႈႏႈန္်းထက္ သ်ိ သမ ်သမ န်ိ ့္ေနပါသည္။
ဖ်ိလစ္ပု်ိင္ႈႏု်ိင္ငံတြင္်းက
ကန႔္သတ္ခ်က္ ်မ်း

ထုတ္လုပ္ေရ်း

က႑ထတြင္

ပု်ိေျဖေလ်မ့ေပ်းခ၍
့

အဓ်ိကအက်ဆံု်း PMI (၅၄.၃)

35
30

ဧၿပီလတြင္ ၅၂.၈ သု်ိ႔ တက္လ ္်းလု်ိက္ျခင္်းျဖင့္

က႑၏ အေျခအေန ခုနစ္လ ဆက္တု်ိက္ ေကမင္်း ြန္လမျခင္်းကု်ိ အခ်က္ျပေနသည္။ ထု်ိ႔အျပင္
ဧၿပီလ မ

40

ကူ်းစက္ျ န္

သံု်းစြသူ ်မ်း

ကပ္ေဘ်းဆု်ိင္ရမ

ပု်ိတက္ႂကြလမခ့ၾကသည့္အတြက္

မ တတ်ိယေျ မက္လ ဆက္တု်ိက္ ျ င့္တက္လမခ့သည္။

ထု်ိ႔အျပင္ ယင္်းတု်ိ်းတက္ ႈ ႈႏႈန္်း မ ေလ်းႈႏစ္ခြ ကမလအတြင္်း အမ်းအေကမင္်းဆံု်း ျဖစ္လမသည္။

၂၀၁၃
'13

၂၀၁၄
'14 ၂၀၁၅
'15

၂၀၁၆
'16

ယင္်းတခ််ိန္တည္်း မ

အမဆီယံ

တု်ိ်းလမ ႈေၾကမင့္

အမဆီယံ

စက္ ႈ

က႑၏

အေျခအေန မ

ၫႊန္ျပေနသည္။ ဤအေတမအတြင္်း
အ တ္ ၅၀.၀ အထက္

၅၁.၆

ျခံဳၾကည့္ပါက

အသင့္အတင့္

တု်ိ်းတက္လမ ႈကု်ိ

ေလ်းရမ်း ထုတ္လုပ္သူတု်ိ႔က ူ PMI သည္ ၾကမ်းေန
သု်ိ႔ တက္လ ္်းလု်ိက္ကမ

တု်ိ်းတက္ ႈ နယ္ေျ ထသု်ိ႔

ျပန္တက္ႈႏု်ိ္င္ျခင္်းကု်ိ အခ်က္ျပေနၾကသည္။
အမဆီယံ ခုႈႏစ္ႈႏု်ိင္ငံထက ျ န္ မႈႏု်ိ္င္ငံ မ အညင္သမဆံု်း လၫႊ ္်းျခံဳ တု်ိ်းတက္ ႈကု်ိ ျပသခ့သည္။
သု်ိ႔ေသမ္လည္်း PMI

မ ၅၀.၄ သု်ိ႔ တက္လ ္်းလု်ိက္ရမ လ ၂၀ အတြင္်း မ လုပ္ကု်ိင္ ႈ

အေျခအေန ်မ်း ပထ အႀက်ိ ္ ဦ်းေ မ့လမ ျႈ ဖစ္သည္။
ကူူ်းစက္ျ န္ ကပ္ေရမဂါ ထ်ိန္်းခ်ဳပ္ေရ်း အစီအစဥ္ ်မ်း မ ႈႏု်ိင္ငံအလု်ိက္ ကြျပမ်းခ့ၾကေသမ္လည္်း
ကန႔္သတ္ခ်က္ ်မ်းကု်ိ

ပု်ိေျဖေလ်မ့ခ့ ႈက

ဝယ္လု်ိအမ်းကု်ိ

တု်ိ်းျ င့္ေပ်းခ့ၿပီ်း

ထုတ္လုပ္ ႈႈႏင့္

ေအမ္ဒါအသစ္ ်မ်းကု်ိ ပု်ိျပင္်းထန္စြမ ျ ႇင့္တင္ေပ်းႈႏ်ိ္ုင္ခ့သည္။ ထု်ိ႔အျပင္ ထုတ္လုပ္ ႈႈႏင့္ အသစ္
ေရမင္်းရ ႈ ်မ်းထက ေနမက္ဆုံ်းဦ်းေ မ့လမ ႈ ်မ်း မ
ျခံဳၾကည့္လ်င္ ခု်ိင္ မပါသည္။

တ္တ ္်းထတြင္ အျ န္ဆံု်း ျဖစ္လမလ်က္

၂၀၂၁
'21

၂၀၂၂
'22

အလုပ္ေနရမ ်မ်း မ

ခန႔္ ႈ မ
အဖြ႕ထ

တ္တ ္်းထတြင္

ဒုတ်ိယ

အက်ံဳ်းဝင္ၾကသည့္

အျ န္ဆံု်း

ခုနစ္ႈႏု်ိင္ငံထက

ေလ်းရမ်းႈႏု်ိင္ငံတြင္သမ ဧၿပီလ မ လုပ္သမ်း အင္အမ်း က်ဆင္်း ႈကု်ိ တ္တ ္်း တင္ျဖစ္ခ့သည္။
လက္က်န္

အလုပ္စမရင္်း ်မ်း မ

ဆယ္လဆက္တု်ိက္

တု်ိ်းလမချ့ ခင္်း

ျဖစ္ခ့ေသမ္လည္်း

တု်ိ်းတက္ ႈ ႈႏႈန္်း မ ူ ၂၀၂၁ ဇူလု်ိင္ စၿပီ်း အေႈႏ်းဆံု်း ျဖစ္ပါသည္။
ထုတ္လုပ္ ႈ ပ မဏ ်မ်း ပု်ိျ င့္လမျခင္်းက အမဆီယံ ထုတ္လုပ္သူတု်ိ႔ အၾကမ်း မ ဝယ္ယူေရ်း

တ္တ ္်း တင္ခ့ ႈ
အခ်က္ျပေနသည္။

ၫႊန္်းက်ိန္်း မ ၅၁.၇ တြင္ ေျပမင္်း လ ရ်ိေနခ့ၿပီ်း

ထုတ္လုပ္ေရ်းက႑တစ္ဝန္်းက

အလုပ္ေနရမသစ္

ျဖစ္လမခ့သည္။

ည်ိႇေပ်းထမ်းသည့္ သက္ဆု်ိင္ရမ အ

အျခမ်းႈႏု်ိင္ငံ ်မ်းကု်ိၾကည့္လ်င္ ဗီယက္န ္၏ အ

၂၀၂၀
'20

ေအမ္ဒါ အသစ္ ်မ်း တု်ိ်းရလမသည့္ တစ္ခ််ိန္တည္်း မ လက္ထ က်န္ရစ္ခ့သည့္ အလုပ္ ်မ်း

အမ်းထုတ္ ႈ ်မ်းကု်ိ

ဆက္တု်ိက္ အသီ်းသီ်း တု်ိ်းတက္လမခ့ပါသည္။

၂၀၁၉
'19

ေနမက္ဆံု်း ၃၅ လ အတြင္်း ဒုတ်ိယအႀက်ိ ္ တု်ိ်းလမခ့ပါသည္။ ဝယ္လု်ိအမ်း ႀကီ်းထြမ်းလမၿပီ်း

အသီ်းသီ်း၏ PMI ကု်ိ ၅၁.၉ တြင္

အခ်က္ျပခ့ၾကသည္။ ထုတ္လုပ္ေရ်း အေျခအေန ်မ်း မ ယင္်းႈႏစ္ႈႏု်ိင္ငံတြင္ ရစ္လ ႈႏင့္ ေလ်းလ

၂၀၁၈
'18

ရင္းျမစ္- S&P Global

ဤအေတမအတြင္်း အင္ဒု်ိနီ်းရမ်းႈႏင့္ ထု်ိင္်း ႈႏစ္ႈႏု်ိင္ငံစလံု်းက ၎တု်ိ႔၏ ထုတ္လုပ္ေရ်း က႑
တ္တ ္်းတင္လ်ိုက္ၾကၿပီ်း အသင့္အတင့္ ဦ်းေ မ့ ႈကု်ိ

၂၀၁၇
'17

ခုနစ္လ

ဆက္တု်ိက္
ၫႊန္်းက်ိန္်း မ

တု်ိ်းျ ႇင့္ေပ်းႈႏု်ိင္ခ့သည္။

ရမသီအလု်ိက္

တ္လတြင္ ေျခမက္လတြင္်း အန်ိ ့္ဆံု်းအျဖစ္

ျ င့္တက္လမခ့ၿပီ်း သြင္်းအမ်းစု ဝယ္ယူ ႈ ်မ်း အခု်ိင္အ မ တု်ိ်းလမျခင္်းကု်ိ
သြင္်းအမ်းစု

ဝယ္ယူ ႈ

တု်ိ်းလမခ့သည္တ
့ ု်ိင္ေအမင္

ထုတ္လုပ္ ႈအႀက်ိဳ

လက္က်န္ စမရင္်း ်မ်း မ ူ ဒသ ဂဏန္်း ် ျဖစ္ေသမ္လည္်း ႈႏစ္လဆက္တု်ိက္ က်ဆင္်း ႈကု်ိ
ျပေနပါသည္။
ဤအေတမအတြင္်း ပစၥည္်းေပ်းသြင္်းသူတု်ိ႔၏ စြ ္်းေဆမင္ ႈ မ ဧၿပီလတြင္ ႈႏစ္ဆယ့္ခုနစ္လ
ဆက္တု်ိက္ ဆုတ္ယုတ္လမခ့သည္။ ေပ်းသြင္်း ႈ ၿပီ်းဆံု်းရန္ ပ် ္်း ် ၾကမျ င့္ခ််ိန္ ်မ်း ေနမက္ဆံု်း
တု်ိ်းလမခ့ ႈ မ ျခံဳၾကည့္လ်င္ အမ်းေကမင္်းခ့သည္။ သု်ိ႔ေသမ္လည္်း ေပ်းသြင္်းေရ်း အခ််ိန္ ်မ်း
တု်ိ်းလမခ့သည့္ အတု်ိင္်းအတမ မ ူ ယခင္စစ္တ ္်းကမလကထက္ အမ်းေပ်မ့သြမ်းခ့ၿပီ်း ၂၀၂၀
ႈႏု်ိဝင္ဘမ စၿပီ်း အနည္်းဆုံ်းျဖစ္လမပါသည္။
ေစ််းႈႏႈန္်း ်မ်းကု်ိ

ေလ့လမၾကည့္လ်င္

အမဆီယံ

ထုတ္လုပ္လုပ္သူတု်ိ႔သည္

သြင္်းအမ်းစု

ကုန္က် ႈ ်မ်းႈႏင့္ ေရမင္်းေစ််း ်မ်း သ်ိသ်ိသမသမ ျ င့္တက္လမ ႈကု်ိ တ္တ ္်း တင္ခ့ၾကရသည္။
ေငြေၾက်းေဖမင္်းပြ ႈ

ႈႏႈန္်း ်မ်း မ ူ

တ္လ၏

စံခ််ိန္တင္

အျ င့္ဆံု်း ေနၿပီ်း

အမ်းေပ်မ့လမခ့ေသမ္လည္်း သြင္်းအမ်းစု ရမ်းပါ်းျခင္်း၊ ေလမင္စမႈႏင့္ ကုန္ၾက ္်း ေစ််းႈႏႈန္်း ်မ်း
ျ င့္တက္လမ ႈ၊ ႈႏု်ိင္ငံတကမ ေငြေၾက်းေဖမင္်းပြ ႈႈႏင့္ ပစၥည္်းေပ်းသြင္်း ုႈဆု်ိင္ရမ စ်ိန္ေခၚ ႈ ်မ်း
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အမဆီယံ ထုတ္လုပ္ ႈ PMI ေဒတမကု်ိ သံု်းသပ္လ်က္ S&P Global

ျ ႇင့္တင္ေပ်းခ့သည့္ ပံုစံ ်ဳ်ိ်းျဖင့္ ေစ််းဝယ္ ်မ်းအေပၚသု်ိ႔ လၫႊဖု်ိ႔ခ်ခ့ၾကရေၾကမင္်း ပါဝင္ေျဖၾကမ်းသူ

Maryam Baluch က ေျပမၾကမ်းခ့သည္ မ-

အ ်မ်းစုက ဝန္ခံေဖၚျပခ့ၾကသည္။
ေနမက္ဆံု်းအေနႈႏင့္

လမ ည့္

ထုတ္လုပ္လုပ္သူတု်ိ႔

"အဓ်ိကအက်ဆံု်း
၁၂-လ

အၾကမ်းတြင္

ကမလအတြက္
ဧၿပီလ၌

ေ ်မ္ န္်းခ်က္ မ

အမ်းေကမင္်းစြမ

အမဆီယံ

အျပဳသေဘမ

PMI

မ

တ္တ ္်းတြင္်း

စီ်းပြမ်းေရ်း ပညမရင္

ဒုတ်ိယ

အျ င့္ဆံု်းသု်ိ႔

တက္လ ္်းလု်ိက္သည္ႈႏင့္အ ် ဧၿပီလတြင္ အမဆီယံ ထုတ္လုပ္သူတု်ိ႔ အၾကမ်း မ တု်ိ်းတက္ ႈ
အရ်ိန္ ျ င့္လမခ့ပါသည္။ သံု်းစြသူတု်ိ႔ဖက္
ႈႏင့္

ထုတ္လုပ္ ႈ

ဝယ္လု်ိအမ်း အမ်းေကမင္်းလမျခင္်းက ေအမ္ဒါ

ေဆမင္ၿ ေဆမင္ေနၿပီ်း ယံုၾကည္ ႈ အဆင့္အတန္်း မ စစ္တ ္်း၏ သ ု်ိင္်းစဥ္ ပ် ္်း ်ထက္

အသစ္ ်မ်း

တု်ိ်းျ ႇင့္ေရ်းကု်ိ

ပု်ိအမ်းေကမင္်းခ့ပါသည္။

အလုပ္ေနရမ ်မ်း မ လြန္ခ့သည့္ စစ္တ ္်းကမလ ႈႏစ္လအတြင္်း က်ဆင္်းလမခ့ ႈ စံခ််ိန္တင္

ပံ့ပု်ိ်းေပ်းခ့သည္။

အက်ဳ်ိ်းဆက္အျဖစ္

ႈႏႈန္်းနီ်းပါ်းသု်ိ႔ တု်ိ်းလမခ့ပါသည္။

ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ PMI

"ေဒသတြင္်း ထုတ္လုပ္ေရ်း က႑က COVID-19 ကူ်းစက္ ႈ ်မ်း၏ ေနမက္ဆံု်း လႈ်ိင္်း ်မ်း

ရာသီအလုိက္ ညိိႇကိန္း >၅၀ =ယခင္လ ေနာက္ပုိင္း တုိးတက္ခခဲ့

နမလန္ထူရန္ ဆက္လက္ အမ်းထုတ္ေနၾကရခ််ိန္ မ ပစၥည္်းေပ်းသြင္်းေရ်း ကြင္်းဆက္ ်မ်း၏
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စ်ိန္ေခၚ ႈ ်မ်း

55

ဟန႔္တမ်းၾက ည့္ အခ်က္ ်မ်းအျဖစ္ ရ်ိၿ ရ်ိေနၾကဦ်း ည္ျဖစ္သည္။ ထ်ို႔ျပင္ အဓ်ိကအမ်းျဖင့္

50

တရုတ္ႈႏု်ိင္ငံတြင္်း

ႈႏင့္

COVID-19

ယူကရ်ိန္်းအမ်း ႐ုရမ်းႈႏု်ိင္ငံ

45

အေျခအေန ပု်ိၿပီ်း

ေငြေၾက်းေဖမင္်းပြ ႈ

ဖ်ိအမ်းေပ်း ႈ ်မ်းက

ကူ်းစက္ ႈ ်မ်း

တု်ိ်းတက္ ႈအတြက္

တု်ိ်းလမေနျခင္်းေၾကမင့္

လည္်းေကမင္်း၊

က် ်းေက်မ္ တု်ိက္ခု်ိက္ေနျခင္်းေၾကမင့္လည္်းေကမင္်း ႈႏု်ိင္ငံတကမ

တည္ ျင်ိ ္ ျဖစ္လမႈႏု်ိင္ျခင္်းကလည္်း တု်ိ်းတက္ ႈအတြက္ ရ်ိေနၾကသည့္

40

အတမ်းအဆီ်း ်မ်းကု်ိ ပ်ို၍ ဆု်ိ်းဝါ်းသြမ်းေစႈႏ်ိုင္ပါသည္။
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30

အခု်ိင္အ မ စ်ိတ္ခ်ယံုၾကည္လ်က္ ရ်ိေနၾကပါသည္။"
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တြကခ
္ ်က္နည္း
S&P Global အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™ ကုိ အင္ဒုိနီးရား၊ မေလးရား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမ်ားမ ထုတ္လုပ္သူ ၂,၁၀၀ ခန႔္္ပါဝင္သညဲ့္ အဖြ႔္ခမ်ားမ
ထညဲ့္ကုန္ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ားထံ ပုိ႔္ေပးခခဲ့သည္ဲ့ ေမးခြန္းလႊာမ်ားအတြက္ ရရိသည္ဲ့ ေျဖၾကားခ်က္မ်ာ်းအေပၚအေျခခံၿပီး S&P Global မ တြက္ခ်က္ပါသည္။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္
အာဆီယံ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ထပ္တုိး တန္ဖုိး ၉၈% ကုိ ထုတ္လုပ္ ေပးၾကပါသည္*။ ေမးျမန္းရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကုိ GDP အား ေထာက္ပံဲ့မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး အေသးစိတ္က႑ႏငဲ့္
ကု ၸဏီလုပ္သားအင္အား ပမာဏ အမ် ိးမ် ိး ပါဝင္ေအာင္ ေရြးခခဲ့ပါသည္။
စစ္တမ္းအတြက္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ လစဥ္ ဒုတိယ လဝက္ပုိင္းမာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္လႏင္ဲ့ႏႈိင္းယဥ္ၿပီးေျပာင္းလခမႈကုိ ၫႊန္ျပပါသည္။ ႈႏ်ိုင္ငံအဆင့္စစ္တမ္း၏ ကိန္းရင္တုိင္း
အတြက္ ပ်ံ႕ႏံ႔္မႈ အၫႊန္းကုိ တြက္ခ်က္ပါသည္။ အၫႊန္းမာ ‘ပုိျမင္ဲ့ လမ ႈ’ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းႏင္ဲ့ ‘ ေျပမင္်းလ’ဟု ေျဖခခဲ့ၾကသူတုိ႔္၏ ရာခုိင္ႏႈန္း တစ္ဝက္ကုိ စုေပါင္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။
အၫႊန္းမ်ားမာ ၀ ႏင္ဲ့ ၁၀၀ အၾကား ရိႏုိင္ၿပီး ၅၀ အထက္တြင္ ရိေနပါက ျခံ ေျပာရလ်င္ ယခင္လထက္ တုိးတက္မႈကုိ ျပၿပီး၊ ၅၀ ေအာက္ ဆုိပါက ျခံ ၾကည္ဲ့လ်င္ က်ဆင္းမႈကုိ
ၫႊန္ျပပါသည္။ ယင္းေနာက္မာ အၫႊန္းမ်ားကုိ ရာသီအလုိက္ ညိိႇေပးရပါသည္။ အာဆီယံ အၫႊန္းမ်ားကုိ တစ္ႏုိင္ငံစီ၏ အၫႊန္းမ်ားအား ခ်ိန္ဆလ်က္ စုေပါင္း တြက္ယူပါသည္။
ႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ခ်ိန္ဆမႈကုိ ႏစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ ထပ္တုိးတန္ဖုိးမ တြက္ယူပါသည္*။
အဓိကအက်ဆံုး ကိန္းဂဏန္းမာ ထညဲ့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္း Purchasing Managers’ Index™ (PMI) ျဖစ္ပါသည္။ PMI မာ ေအာက္ပါ အၫႊန္း ငါးခုတုိ႔္၏
ခ်ိန္ဆတြက္ထားသညဲ့္ ပ်မ္းမ်ဂဏန္း ျဖစ္သည္- ေအာ္ဒါသစ္မ်ား (၃၀%)၊ ထုတ္လုပ္မႈ (၂၅%)၊ အလုပ္ေနရာ (၂၀%)၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔္၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမငဲ့္ခ်ိန္မ်ား (၁၅%) ႏ ငဲ့္
သုိေလာင္ထားသညဲ့္ ထညဲ့္ကုန္မ်ား (၁၀%)။ PMI ကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔္၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမငဲ့္ခ်ိန္မ်ား အၫႊန္းကုိ အျခား အၫႊန္း မ်ားႏငဲ့္ ယဥ္ရႏုိင္ေအာင္
ဦးတည္ခ်က္ကုိ ေျပာင္းေပးထားပါသည္။
ေကာက္ယူထားသညဲ့္ စစ္တမ္း ေဒတာကုိ ထုတ္ျပန္မႈ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း မရိေသာ္လည္း ရာသီအလုိက္ ညိိႇေပးရမညဲ့္ အခ်က္မ်ားကုိမူ အခ်ိန္အခါအလုိက္
ညိိႇေပးႏုိင္ေသာေၾကာငဲ့္ ရာသီအလုိက္ညိိႇထားသညဲ့္ စစ္တမ္း ေဒတာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိႏုိင္ပါသည္။
PMI စစ္တမ္းအား တြက္ခ်က္နည္းဆုိင္ရာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပ ၿပီး economics@ihsmarkit.com သုိ႔္ ဆက္သြယ္ပါ။
*ရင္းျမစ္- ကမၻာဲ့ဘဏ္၏ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ၿဖိ းတုိးတက္မႈ အၫႊန္းမ်ား။

S&P Global (NYSE: SPGI)
S&P Global သည္ အေရးပါသည္ဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးပါသည္။ အစိုးရမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏင္ဲ့ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ကၽြ န္ုပ္တို႔္သည္ မန္ကန္သည္ဲ့ ေဒတာ၊
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ရင္းႏီးျမိႇု ပ္ႏံမႈအသစ္မ်ားကို စိစစ္တန္ဖိုးျဖတ္နိုင္ရန္ ကူညီေပးမႈမအစ ESG ႏင္ဲ့ ပစၥည္းေပးသြင္းေရး ကြင္းဆက္မ်ား တစ္ဝန္းမာ စြမ္းအင္ကို ပုံစံေျပာင္းေပးရာတြင္ ၎တို႔္အား
လမ္းညႊန္ေပးျခင္းျဖင္ဲ့ ကၽြန္ုပ္တို႔္သည္ အခြင္ဲ့အလမ္း သစ္မ်ားကို ဖြင္ဲ့ထုတ္ေပးရင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရင္းလ်က္ ကမၻာႀကီးအတြက္ တိုးတက္မႈအရိန္ကို တိုးျမိႇင္ဲ့ေပးၾကပါသည္။
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၄၀

ေက်ာ္အျပင္

ယူရုိဇုန္အတြင္းရိ

အထင္ကရ

ေဒသမ်ားအတြက္ပါ

ထုတ္ျပန္ေပးေနပါသည္။ ၎တုိ႔္မာ ကမာၻေပၚတြင္ အနီးကပ္ဆုံး ေစာငဲ့္ၾကညဲ့္ေလဲ့လာလ်က္ရိသညဲ့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔္ ၏ စီးပြားေရးအတြက္ ထူးျခားသညဲ့္
အလားအလာမ်ားဆုိင္ရာ

လစဥ္ အၫႊန္းမ်ားကုိ ေနာက္ဆံုး

အခ်က္အလက္မ်ားႏငဲ့္အညီ တိက်စြာ

ၫႊန္ျပေပးႏုိင္စြမ္းေၾကာငဲ့္

ဗဟုိဘဏ္မ်ား၊

ဘ႑ာေရး

ေစ်းကြက္မ်ားႏ ငဲ့္

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မတ္ေပးၾကသူတုိ႔္ အားကုိးၾကရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေလဲ့လာလုိပါက ihsmarkit.com/products/pmi.html သုိ႔္ ဝင္ေရာက္ၾကညဲ့္႐ႈပါ။
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ႀက်ိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္

ရယူဘ ေဖၚျပထမ်းသည့္ ေဒတမကု်ိ

်ိတ ကူ်းျခင္်း၊ ျဖန႔္ခ််ိျခင္်း၊ ထုတ္လၫႊင့္ျခင္်း သု်ိ႔ ဟုတ္

တစ္နည္်း နည္်းျဖင့္ အပါအဝင္ ၎တု်ိ႔ျဖင့္သမ ကန႔္သတ္ ထမ်းဘ ခြင့္ျပဳခ်က္ ့ အသံု်းျပဳ ႈ န္သ ်ကု်ိ တမ်းျ စ္သ ည္။ ဤေနရမတြင္ ပါရ်ိသ ည့္ အေၾကမင္်းအရမ သု်ိ႔ ဟုတ္ အခ်က္အလက္ ်မ်း (“ေဒတမ”) အတြက္ ေဒတမထက အ မ်း ်မ်း၊ တ်ိက် ႈ ်မ်း၊ ခ်န္လပ္ ႈ ်မ်း သု်ိ႔ ဟုတ္ ၾကန႔္ၾကမ ႈ ်မ်း အတြက္ ၎တု်ိ႔ႈႏင့္ ဆက္စပ္ၿပီ်း
လုပ္ေဆမင္ခ်က္ တစ္ခုခု အတြက္ S&P Global ဘက္

ည္သု်ိ႔

တမဝန္ခံ ႈ၊ တမဝန္ယူ ႈ သု်ိ႔ ဟုတ္ ကတ်ိေပ်း ႈ
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ည္သည့္ အခ်က္အလက္၊ ေဒတမ သု်ိ႔ ဟုတ္ ေဖၚျပခ်က္၊ အဆင့္သတ္ တ္ခ်က္ ်မ်း (“အေၾကမင္်းအရမ”)အမ်း တစ္နည္်းနည္်းျဖင့္ ကူ်း ယူေဖၚျပ ႈကု်ိ သက္ဆု်ိင္သူထံ

ႀက်ိဳတင္ၿပီ်း စမေရ်းခြင့္ျပဳထမ်းျခင္်း အပ တမ်းျ စ္သည္။ ယင္်းက့သု်ိ႔ေသမ အဖြ႕အစည္်း၊ ၎တု်ိ႔၏ အဖြ႕ခြ ်မ်း ႈႏင့္ ပစၥည္်း ေပ်းသြင္်းသူ ်မ်း (“အေၾကမင္်းအရမကု်ိ စီ ံေပ်းသူ ်မ်း”)က ည္သ ည့္ အေၾကမင္်းအရမ၏ တ်ိက် ႈ၊ န္ကန္ ႈ၊ ျပည့္စံု ႈ၊ အခ််ိန္ႈႏင့္ကု်ိက္ညီ ႈ သု်ိ ႔ ဟုတ္ ရရ်ိႈႏု်ိင္ ႈကု်ိ အမ

ခံႈႏု်ိင္ဘ ည္သ ည့္ အေၾကမင္်းေၾကမင့္

ျဖစ္ေစ၊ (ေပါ႔ဆလ်က္ သု်ိ႔ ဟုတ္ အျခမ်းအေၾကမင္်းေၾကမင့္ ျဖစ္ေစ) အ မ်း သုု်ိ႔ ဟု တ္ ခ်န္လပ္ခ့ ႈ တစ္ခုခုအတြက္ သု်ိ႔ ဟုတ္ ထု်ိအေၾကမင္်းအရမကု်ိ အသံု်းျပဳ ႈ ေပၚထြန္်းလမသည့္ ရလဒ္ ်မ်း အတြက္ တမဝန္ ယူႈႏု်ိင္ပါ။ မည္သညဲ့္ အေျခအေနမ် ိးတြင္မ အေၾကမင္်းအရမကုိ အသံုးျပ မႈႈႏင့္ ဆက္စပ္ၿပီ်း
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