သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ၀၇၀၀ (၀၀၃၀ UTC) အထိ တားျမစ္ထားသည္

IHS Markit
ျမန္မာ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္ခ်ထားရေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑သည္ ေမလတြင္
တဟုန္ထုိး ဆက္လက္ က်ဆင္းလာျခင္း
အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ျမန္မာ ထုတ္လုပ္မႈ PMI
ရာသီအလုိက္ ညိႇကိန္း >၅၀ =ယခင္လ ေနာက္ပုိင္း တုိးတက္ခဲ့

ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ စစ္တမ္း စတင္ခဲ့ခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း ဒုတိယ
အျမန္ဆံုး ႏႈန္းျဖင့္ က်ဆင္းလာျခင္း

60
55
50

အလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ သုိေလွာင္ထားသည့္ ကုန္ေခ်ာမ်ား စံခ်ိန္တင္
က်ဆင္းလာျခင္း

45
40

လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ဧၿပီလမွစၿပီး အနည္းငယ္ အေျခခုိင္လာျခင္း

35
30
25
၂၀၁၆

ေဒတာကုိ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမ ၁၂-၂၀ ရက္မ်ားတြင္ စုစည္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

ရင္းျမစ္- IHS Markit.

IHS Markit PMI™ စစ္တမ္း ေဒတာအရ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) ေရာဂါ
ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပား ပိတ္ခ်ထားရ၍ ျမန္မာ့
ထုတ္လုပ္ေရးက႑သည္ ေမလတြင္ သိသာစြာ က်ဆင္းမႈကုိ ထပ္ၿပီး မွတ္တမ္း
တင္ခဲ့ရသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ားႏွင့္ ထည့္ကုန္ ဝယ္ယူမႈမ်ား အားလံုး

သံုးသပ္ခ်က္

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ စစ္တမ္းစတင္ခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး ဒုတိယ အျမန္ဆံုး စံခ်ိန္တင္ ႏႈန္းမ်ားျဖင့္

ေနာက္ဆံုး စစ္တမ္း ရလဒ္မ်ားကုိ သံုးသပ္ေဖၚျပသြားရာတြင္ IHS Markit မွ

က်ဆင္းလာခဲ့ကာ အလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ သုိေလွာင္ထားသည့္ ကုန္ေခ်ာမ်ားစာရင္းမွာလည္း

စီးပြားေရး ပညာရွင္ Trevor Balchin က ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ-

စံခ်ိန္တင္ႏႈန္းသစ္မ်ားျဖင့္ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္တမ္းအၫႊန္း
အမ်ားအျပားတုိ႔မွာ ဧၿပီလ၏ အနိမ့္ပုိင္းမွ ျမင့္တက္လာခဲ့ၾကၿပီး လာမည့္ ၁၂ လတာအတြက္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အနည္းငယ္တုိးတက္လာခဲ့ရာ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ ရပ္တန႔္ခဲ့ရသည့္
အျပင္းထန္ဆံုး အဆင့္ကုိ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ခဲ့သည့္ လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။
အဓိက အက်ဆံုး IHS Markit ျျ ျမန္မာထုတ္လုပ္မႈ PMI မွာ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းကုိ
ေဖာ္ျပေပးသည့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကိန္းဂဏန္း ျဖစ္ပါသည္။
ေအာ္ဒါသစ္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ အလုပ္ေနရာမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္
သုိေလွာင္ထားသည့္ ထည့္ကုန္မ်ားဆုိင္ရာ အၫႊန္းမ်ားမွ ၎ကုိ တြက္ယူပါသည္။
၅၀.၀ ထက္ ပုိႀကီးသည့္ မည္သည့္ ဂဏန္းမဆုိ ျခံဳေျပာရလွ်င္ က႑၏ အေျခအေန

“ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေမလထဲတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား
ပိတ္ခ်ထားရမႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္လ်က္ရွိၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေအာ္ဒါ
အသစ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ေသာ့ခ်က္ အက်ဆံုး အၫႊန္းမ်ားမွာ
ေရွ႕ဆက္ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းမႈကုိ အခ်က္ျပေနၾကသည္။ အဓိက အက်ဆံုး
အၫႊန္း သိသာစြာ ျပန္ဦးေမာ့လာမႈကုိ နာလန္္ျပန္ထူမႈအျဖစ္ သံုးသပ္ မရႏုိင္ဘဲ
ပိတ္ခ်ထားမႈမ်ား၏ ပထမဆုံးအက်ဳိးဆက္မ်ားစတင္သက္ေရာက္လာခ်ိန္ကထက္
တစ္လခ်င္း ယွဥ္ၾကည့္ပါက က်ဆင္းရာတြင္ ျပင္းထန္မႈ အားနည္းလာျခင္းကုိသာ
ၫႊန္ျပေနသည္။ ၃၈.၉ တြင္ ရွိေနေသာ PMI မွာ စစ္တမ္း စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ပုိေကာင္းလာျခင္းကုိ ၫႊန္ျပပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလမွစၿပီး ဒုတိယ အနိမ့္ဆံုး ေနရာမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

PMI အၫႊန္းမွာ ေမလတြင္ အမွတ္ ၅၀.၀ ေအာက္ သိသိသာသာ

"အလုပ္ေနရာ ေလွ်ာ့ခ်ခံရမႈႏႈန္းမွာ ေမလတြင္ စံခ်ိန္တင္ အရွိန္ရလာခဲ့ေသာ္လည္း

ဆက္လက္နိမ့္က်ေနျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားမွာ ျခံဳၾကည့္လွ်င္

အလုပ္မွ အၿပီးတုိင္ထုတ္ပစ္ခံရသူ ဦးေရမွာ မသဲမကြဲရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

လ်င္ျမန္စြာ ထပ္ၿပီး ဆုတ္ယုတ္လာေနျခင္းကုိ အခ်က္ျပေနသည္။ အဓိက အက်ဆံုး
အၫႊန္းမွာ ဧၿပီလ၏ အနိမ့္ဆံုး ၂၉.၀ မွ ေမလတြင္ ၃၈.၉ သုိ႔ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း
ေနာက္ဆုံးအညႊန္းမွာ ေဒတာ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္း၏ ေလးႏွစ္ခြဲ ကာလအတြင္း
မၾကံဳစဖူး သိသာစြာ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

တက္လာခဲ့ၿပီး အေပါင္းလကၡဏာ နယ္ပယ္ထဲ ေရာက္လာျခင္းက လုပ္ငန္းမ်ား
ရပ္တန႔္ထားခဲ့ရသည့္ အဆုိးဆံုးကာလကုိ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ခဲ့ၿပီဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ေရးေရးကုိ ၫြန္ျပေနသည္။ ကုမၸဏီမ်ားစြာတုိ႔က လာမည့္လမ်ားအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ

စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန႔္ထားရၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းမ်ား
ပိတ္ခ်ထားရမႈေၾကာင့္ ဝယ္လုိအား ဆက္က်ဆင္းလာခဲ့ကာ လုပ္သားမ်ားက မိမိတုိ႔၏
ဇာတိေဒသမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ ျပန္ေနၾကသည့္အတြက္ PMI တြက္ခ်က္မႈထဲ
ေလးပုံသုံးပုံခန္႔အထိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ားႏွင့္
ဆက္ဖတ္ရန္...

© 2020 IHS Markit

“အနာဂတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အၫႊန္းမွာ ဧၿပီလ ေနာက္ပုိင္း မသိမသာ

စတင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။”

IHS Markit ျမန္မာ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™

အလုပ္ေနရာ အသီးသီးက ေမလတြင္ အဓိက အက်ဆံုး အၫႊန္းေပၚသုိ႔ ဖိစီးလာခဲ့ၾကသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ပစၥည္းေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ား ေရွ႕ဆက္ တုိးလာခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီႏွင့္ မတ္လႏွင့္ စာလွ်င္
နည္းခဲ့ပါသည္။ PMI ထဲ ေနာက္ဆံုးပါဝင္သည့္ ဝယ္ကုန္ သုိေလွာင္မႈမ်ားမွာ မွတ္တမ္းထဲတြင္

Trevor Balchin
Economics Director
IHS Markit
T: +44-1491-461-065
trevor.balchin@ihsmarkit.com

တတိယ အျမန္ဆံုး ႏႈန္းျဖင့္ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
ေမလတြင္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံၾကသည့္ ကုမၸဏီ နည္းသြားေသာေၾကာင့္
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါအသစ္ အၫႊန္းမ်ားမွာ ဧၿပီလတြင္ နိမ့္က်ေနရာမွ
ျမင့္တက္လာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ေနာက္ဆံုး ေဒတာမွာ မွတ္တမ္းထဲက
ဒုတိယအျမန္ဆံုး က်ဆင္းမုႈျဖစ္သည္။

Bernard Aw
Principal Economist
IHS Markit
T: +65 6922 4226
bernard.aw@ihsmarkit.com

Katherine Smith
Corporate Communications
IHS Markit
T: +1-781-301-9311
katherine.smith@ihsmarkit.com

တစ္ကမာၻလံုးမွာ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ဝယ္လုိအား ေရရွည္ က်ဆင္းလာမည္ဟု
ကုမၸဏီမ်ားက ထည့္တြက္ထားၾကရာ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္သားအင္အားမွာ ေမလတြင္
စံခ်ိန္တင္ အရွိန္ျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ ဧၿပီလ၏ ၃၇%ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေမလတြင္
ကုမၸဏီ ၄၅%တုိ႔က လုပ္သားအင္အားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထုတ္လုပ္ေရး ယူနစ္မ်ားစြာတုိ႔က ထုတ္လုပ္မႈကုိ
ဆက္ရပ္တန႔္ထားၾကေသာ္လည္း လက္က်န္ အလုပ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ကုန္ခမ္းလာမႈမွာ
လြန္ခဲ့သည့္ သံုးလကာလအတြင္း ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ား ရရွိမႈ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းမႈကုိ
ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ယင္းကုန္ခမ္းမႈ ႏႈန္းမွာ သိသာခဲ့ေသာ္လည္း ဇန္ဝါရီလမွစၿပီး အေႏွးဆံုး
ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ေခ်ာ လက္က်န္စာရင္းမ်ားမွာ အဟုန္သစ္ႏွင့္ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။
ထည့္ကုန္ အသစ္မ်ားုိ ဝယ္ယူမႈမွာ ေမလတြင္ လ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းလာခဲ့ရာ
ပစၥည္းေပးသြင္းမႈႏွင့္ ဝယ္လုိအား ႏွစ္ရပ္စလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ က်ဆင္းမႈ
ႏႈန္းမွာ ဧၿပီလထက္ အားေပ်ာ့လာခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္တမ္းထဲတြင္ ဒုတိယအျမန္ဆံုး
ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ပစၥည္းေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ား တုိးလာခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီႏွင့္
မတ္လႏွင့္ စာလွ်င္ နည္းပါသည္။
ထုတ္လုပ္ေရး ထည့္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဝယ္လုိအား အားေပ်ာ့လာခဲ့ေသာေၾကာင့္
သံုးလအတြင္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ က်ဆင္းသြားပါသည္။ ဤအေတာအတြင္း
ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေျခာက္လ အတြင္းမွာ
ငါးႀကိမ္ေျမာက္ က်ဆင္းလာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေစ်းႏႈန္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး က်ဆင္းခဲ့မႈမွာ
အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာ ကပ္ေဘးေရာဂါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန႔္ခဲ့ရသည့္ အျပင္းထန္ဆံုး ကာလမွာ
ေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း လကၡဏာ တစ္ခုမွာ ထုတ္လုပ္မႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေမလတြင္
မသိမသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က လာမည့္ လမ်ားအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ
ျပန္စတင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေကာင္းျမင္စိတ္မွာမူ ေလးႏွစ္ခြဲၾကာ
စစ္တမ္း သမုိင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ေျပာရပါက အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

တြက္ခ်က္နည္း

IHS Markit အေၾကာင္း

IHS Markit ျမန္မာ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™ ကုိ ထုတ္လုပ္သူ ၄၀၀ ခန႔္ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ထည့္ကုန္ ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ားထံ ပုိ႔ေပးခဲ့သည့္

IHS Markit (NYSE: INFO) သည္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးမ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ေပးၾကသည့္ အဓိက စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားဆုိင္ရာ
အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား အတြက္ ကမာၻ႔ထိပ္သီး ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ကုမၸဏီသည္

ေမးခြန္းလႊာမ်ား အတြက္ ရရွိသည့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႔တြင္ GDP အား ေထာက္ပံ့မႈကုိ အေျခခံၿပီး
အေသးစိတ္က႑ႏွင့္လုပ္သားအင္အား ပမာဏ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ေအာင္ ေရြးခဲ့သည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္

စစ္တမ္းအတြက္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ လစဥ္ ဒုတိယ လဝက္ပုိင္းမွာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္လႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေျပာင္းလဲမႈကုိ ၫႊန္ျပပါသည္။

အတြင္းသေဘာမ်ားကုိ တင္ျပေပးပါသည္။ IHS Markit ထံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားမွ သံုးစြဲသူ
Fortune Global 500 မွ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထိပ္သီး ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။

စစ္တမ္း၏ ကိန္းရွင္တုိင္း အတြက္ ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ အၫႊန္းကုိ တြက္ခ်က္ပါသည္။ အၫႊန္းမွာ ‘ပုိျမင့္သည့္’ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္
‘အေျပာင္းအလဲမရွိ’ဟု ေျဖခဲ့ၾကသူတုိ႔၏ ရာခုိင္ႏႈန္း တစ္ဝက္ကုိ စုေပါင္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။ အၫႊန္းမ်ားမွာ ၀ ႏွင့္ ၁၀၀ အၾကား ရွိႏုိင္ၿပီး ၅၀ အထက္တြင္
ရွိေနပါက ျခံဳေျပာရလွ်င္ ယခင္လထက္ တုိးတက္မႈကုိ ျပၿပီး၊ ၅၀ ေအာက္ ဆုိပါက ျခံဳၾကည့္လွ်င္ က်ဆင္းမႈကုိ ၫႊန္ျပ ပါသည္။ ယင္းေနာက္မွာ
အၫႊန္းမ်ားကုိ ရာသီအလုိက္ ညိႇေပးရပါသည္။
အဓိကအက်ဆံုး ကိန္းဂဏန္းမွာ ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္း

PMI

Purchasing Managers’ Index™ (PMI)

PMI

ကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ား အၫႊန္းကုိ အျခား အၫႊန္း မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ရႏုိင္ေအာင္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ
ေျပာင္းေပးထားပါသည္။

IHS Markit

မွာ

IHS Markit Ltd.

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ား၊

ဘ႑ာေရးႏွင့္

အစုိးရမ်ားရွိ

၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိရာ

ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္မ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အမွတ္တံဆိပ္

IHS Markit ၏သတင္ းထု တ္ ျ ပန္ ခ ်က္ မ ်ားကိ ု ရယူ ရ န္ မ လိ ု လားပါက ေက်းဇူ းျပဳ၍ katherine.smith@ihsmarkit.com သိ ု ႕
E-Mail ပို႕ပါ။ က်ြႏု္ပ္တို႕၏ သီးသန္႕မူ၀ါဒကို ဖတ္ၾကားရန္ ဤေနရာတြင္ Click လုပ္ပါ။

PMI အေၾကာင္း

အခ်က္မ်ားကုိမူ အခ်ိန္အခါအလုိက္ ညိႇေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရာသီအလုိက္ညိႇထားသည့္ စစ္တမ္း ေဒတာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။

ထည့္ကုန္ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏
အထင္ကရ

PMI စစ္တမ္းအား တြက္ခ်က္နည္းဆုိင္ရာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး economics@ihsmarkit.com သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ

ျဖစ္ပါသည္။ အျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ အမည္မ်ား အားလံုးတုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ ပုိင္ရွင္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္

ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္း ေဒတာကုိ ထုတ္ျပန္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရာသီအလုိက္ ညိႇေပးရမည့္
ေဒတာကုိ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမ ၁၂-၂၀ ရက္မ်ားတြင္ စုစည္းခဲ့သည္။

ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

© 2020 IHS Markit Ltd. မူပုိင္ခြင့္မ်ား အားလံုးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

မွာ ေအာက္ပါ အၫႊန္း ငါးခုတုိ႔၏ ခ်ိန္ဆတြက္ထားသည့္ ပ်မ္းမွ်ဂဏန္း ျဖစ္သည္- ေအာ္ဒါသစ္မ်ား (၃၀%)၊ ထုတ္လုပ္မႈ (၂၅%)၊

အလုပ္ေနရာ (၂၀%)၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ား (၁၅%) ႏွင့္ သုိေလွာင္ထားသည့္ ထည့္ကုန္မ်ား (၁၀%)။

အခ်က္အလက္မ်ား၊

သံုးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ ပုိ႔ေပးၿပီး ၎တုိ႔၏ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ ျပည့္စံု စိတ္ခ်ရသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေစႏုိင္ရန္ နက္႐ႈိင္းသည့္

ေဒသမ်ားအတြက္ပါ

အညႊန္း

(PMI™)

ထုတ္ျပန္ေပးေနပါသည္။

စစ္တမ္းမ်ားကုိ

ယခုအခါ

၎တုိ႔မွာ

ကမာၻေပၚတြင္

ႏုိင္ငံေပါင္း

၄၀

အနီးကပ္ဆုံး

ေက်ာ္အျပင္

ယူရုိဇုန္အတြင္းရွိ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ရွိသည့္

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးအတြက္ ထူးျခားသည့္ အလားအလာမ်ားဆုိင္ရာ လစဥ္ အၫႊန္းမ်ားကုိ ေနာက္ဆံုး
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာ ၫႊန္ျပေပးႏုိင္စြမ္းေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ
ခ်မွတ္ေပးၾကသူတုိ႔ အားကုိးၾကရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာလုိပါက ihsmarkit.com/products/pmi.html သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္
ဤေနရာတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ ေဒတာ၏ ဥာဏပစၥည္းဆုိင္ရာ မူပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ IHS Markit မွ ပုိင္ဆုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္ရထားသည္။ ပါရွိသည့္ ေဒတာ တစ္စံုတစ္ခုကုိ မိတၱဴ ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳမႈ အပါအဝင္ ယင္းတုိ႔ျဖင့္သာ ကန႔္သတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသည့္ အသံုးျပဳမႈမွန္သမွ်ကုိ

IHS Markit ထံမွ

ႀကိဳတင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိလွ်င္ တားျမစ္ထားသည္။

IHS Markit သည္

ဤေနရာတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား (“ေဒတာ”)၊ ေဒတာထဲရွိ အမွားမ်ား၊ မတိက်မႈမ်ား၊ ခ်န္လွပ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္

ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ မည္သုိ႔မွ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ကတိခံထားမႈ မရွိပါ။ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မွ ေဒတာကုိ အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အထူး၊ မေတာ္တဆ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲနစ္နာမႈ

မ်ားအတြက္ IHS Markit အား အေရးဆုိ မရႏုိင္ပါ။ Purchasing Managers’ Index™ ႏွင့္ PMI™ သည္ Markit Economics Limited ၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္ ရယူထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ IHS Markit သည္ IHS Markit Ltd. ႏွင/့္ သုိ႔မဟုတ္
၎ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
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