သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၀၇.၃၀ (ဂ်ာကာတာ္)/၀၀း၃၀ (UTC)၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂)ရက္အထိ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထား ပါသည္။

နစ္ေကး (Nikkei) အာဆီယံ ထုတလ
္ ုပ္မႈ PMI

™

စက္တင္ဘာလတြင္ အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑ ဆက္္ၿပီး တုိးတက္လာျခင္း

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ၿပီး တုိးလာခဲ့ျခင္းက

အဓိက အခ်က္မ်ား

အဓိကအက်ဆံုး PMI က ေရွ႕ဆက္ နာလန္ထူလာမႈကုိ
အခ်က္ျပေန…



သု႔ေ
ိ သာ္လည္း၊ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ ႏို္င္ငံအမ်ားစုမွာ လုပ္ကုိင္မႈ
အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း ျပသႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ အေျခအေနမ်ား

…သုိ႔ေသာ္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ယံုၾကည္မႈမွာ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္
က်ဆင္းေနျခင္း



ေနာက္ဆံုး ဦးေမာ့မႈကုိ အားသစ္ ေလာင္းေပးလုိက္ပါသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဖိအား ျပင္းထန္လာျခင္း

တုိးတက္လာေနေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ
ၾသဂုတ္လတြင္ ငါးႏုိင္ငံ ရွိခဲ့ရာမွ စက္တင္ဘာလတြင္ ေလးႏုိင္ငံသ႔ုိ
က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

နစ္ေကး (Nikkei) အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး PMI
ထုတ္လုပ္မႈ PMI™ အရ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အဆင့္မ်ား - စက္တင္ဘာ

ဗီယက္နမ္

PMI

အခ်က္ျပေနသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ

၅၃.၃

အခုိင္အမာ တုိးတက္မႈ

အခ်ိန္အခါအလိုက္ ညိွႏိႈင္းမႈ၊ ၅၀ = ယခင္လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈမရိွ
ျမင့္တက္လာသည့္တိုးတက္မႈႏႈန္း

(ၾသဂုတ္ထက္ ျမန္)
ဖိလိပုိင္

၅၀.၈

အနည္းအက်ဥ္း တုိးတက္မႈ
(ၾသဂုတ္ထက္ ျမန္)

အင္ဒုိနီးရွား

၅၀.၄

အနည္းအက်ဥ္း တုိးတက္မႈ
(ၾသဂုတ္ထက္ ေႏွး)

ထုိင္း

၅၀.၃

အနည္းအက်ဥ္း တုိးတက္မႈ
(ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲ)

မေလးရွား

၄၉.၉

ျမင့္တက္သည့္ က်ဳံ႕/က်ဆင္းမႈႏႈန္း

အနည္းအက်ဥ္း က်ဆင္းမႈ

ဇာစ္ျမစ၊ နစ္ေကး IHS Markit

ႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး PMI
အခ်ိန္အခါအလိုက္ ညိွႏိႈင္းမႈ၊ ၅၀ = ယခင္လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈမရိွ
ျမင့္တက္လာသည့္တိုးတက္မႈႏႈန္း

(ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲ)
ျမန္မာ
စင္ကာပူ

၄၉.၄
၄၈.၆

အင္ဒိုနီရွား

အနည္းအက်ဥ္း က်ဆင္းမႈ

မေလးရွား

(ၾသဂုတ္ထက္ ေႏွး)

ျမန္မာ

မသိမသာ က်ဆင္းမႈ

ထိုင္း

စင္ကာပူူ
ဗီယက္နမ္

(ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲ)
ျမင့္တက္သည့္ က်ဳံ႕/က်ဆင္းမႈႏႈန္း

ဖိလစ္ပိုင္

ေနာက္ဆံုး PMI ေဒတာအရ တုိးတက္မႈမွာ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ
ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တတိယ

ဇာစ္ျမစ၊ နစ္ေကး IHS Markit

သံုးလပတ္ကုိ အျပဳသေဘာ ရလဒ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း
ေထာက္ျပေနပါသည္။
အဓိကအက်ဆံုး နစ္ေကး (Nikkei) အာဆီယံ ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏

အၫႊန္းကိန္း (PMI™)ကုိ စက္တင္ဘာလတြင္ ၅၀.၃ တြင္ ရွိေနျပီး၊ ၅၀.၄
ရရွိခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လထက္ အနည္းငယ္ နိမ့္က်ခဲ့ေသာ္လည္း၊ က႑၏
အေျခအေနမွာ ေရွ႕ဆက္ တုိးတက္လာေနျခင္းကုိ ၫႊန္ျပပါသည္။
သု႔ေ
ိ သာ္လည္း၊ တုိးတက္မႈ အရွိန္မွာမူ မသိမသာမွ်သာ ရွိခဲ့ပါသည္။
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ဗီယက္နမ္သည္ အုပ္စုတစ္ခုလံုးတြင္ အဘက္ဘက္မွ တိုးတက္မႈ
အဆင့္သတ္မွတ္ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနလ်က္၊ ၎၏ PMI သည္
စက္တင္ဘာလတြင္ ငါးလအတြင္း အျမင္ဆံုးသုိ႔ တက္လွမ္းခဲ့ပါသည္။
ဖိလိပုိင္သည္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ဇယားတြင္ ဒုတိယေနရာသုိ႔
တက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၎၏ တုိးတက္မႈ အရွိန္မွာမူ ျခံဳေျပာရလွ်င္
အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အင္ဒုိနီးရွားမွာမူ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား
ေရွ႕ဆက္ တုိးတက္မႈကုိ ျပႏုိင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံကမူ လြန္ခဲ့သည့္

စာမ်က္ႏွာ ၄ အနက္ ၁

ႏွစ္လအတြင္း အေျခအေနမ်ား ဆုတ္ယုတ္လာေနေၾကာင္း ျပသေနခဲ့ရာမွ

တန္ဖုိးမ်ား ျမင့္တက္ လာေနေၾကာင္းကုိ ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည့္

တုိးတက္မႈဆီ ျပန္ၿပီး ဦးေမာ့လာပါသည္။

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဖိလိပုိင္ႏုိင္ငံတ႔မ
ို ွ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ပုိၿပီး

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လတြင္း တုိးတက္မႈကုိ ျပသလာခဲ့သည့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ

ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနမ်ားမွာ စက္တင္ဘာလတြင္ က်ယ္ျပန႔္စြာ

ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္မ်ား ျမင့္မားလာျခင္းကုိ တံ႔ျု ပန္သည့္ အေနႏွင့္၊

တန႔္ေနခဲ့ပါသည္။ ယင္းအေတာအတြင္းမွာ စင္ကာပူမွာ ဆက္လက္

ကုန္ထုတ္လုပ္ၾကသူတုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားကုိ

က်ဆင္းမႈ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား

ကာကြယ္ေပးရန္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၎တု႔၏
ိ စက္ရံု ေရာင္းေစ်းမ်ားကုိ

အားနည္းလာမႈကုိ ဆက္ၿပီး အခ်က္ျပေနေသာ္လည္း၊ က်ဆင္းမႈ ႏႈန္းမွာမူ

ျမႇင့္တင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေရာင္းေစ်းမ်ား ေဖာင္းပြလာခဲ့သည့္ ႏႈန္းမွာ ဧၿပီလ

မသိမသာမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ျခင္းမွာ ထူးျခားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ဝယ္လုိအား အားေကာင္းလာေနေၾကာင္းၫႊန္ျပေနသည့္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္
တေျပးညီ အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္ၾကသူတ႔၏
ုိ ထုတ္လုပ္မႈမွာ
စက္တင္ဘာလအတြင္း ဒုတိယလအျဖစ္ ဆက္တုိက္ တုိးလာခဲ့ပါသည္။

သံုးသပ္ခ်က္-

စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းသစ္ ေအာ္ဒါမ်ားကုိ ငါးလတြင္း အားအေကာင္းဆံုး

အာဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရး PMI စစ္တမ္း ေဒတာကုိ သံုးသပ္ရာတြင္၊

ႏႈန္းျဖင့္ ထပ္တိုးရရွိခဲ့ျခင္းမွာျပည္ပ ေရာင္းကုန္မ်ား တုိးလာျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ မၿပီးဘဲ က်န္ရွိေနသည့္လက္က်န္ အလုပ္ ပမာဏမွာ
ထပ္ၿပီး က်ဆင္း လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဝယ္လုိအား တုိးလာခဲ့မႈက
ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ႏိုင္ေစျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းပကားမ်ားအား အျပည့္အဝ အသံုးခ်ေစရန္ ဖိအားေပးမႈ
မရွိျခင္ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းမႈကုိ ေလ်ာ႔က်ေစခဲ့ပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္၊
စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္းဦးေရမွာ၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်

စစ္တမ္းကုိ ျပဳစုေပးသည့္ IHS Markit တြင္ အဓိကရ စီးပြားေရး ပညာရွင္
ျဖစ္သူ Bernard Aw က ယခုလုိ ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္-

“အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားက တတိယ သံုးလပတ္ကုိ
အေပါင္းလကၡဏာျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ ၾကေသာ္လည္း၊
အာဆီယံေဒသတစ္ဝမ္းတြင္ သတိထားရန္ စုိးရိမ္မႈမ်ားမွာ ယံုၾကည္မႈထက္
ဆက္လက္ ဖိစီးလ်က္ရွိေနပါသည္။
“ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမ်ား တုိးလာခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္၊ စက္တင္ဘာလ၏

က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။

PMI စစ္တမ္းမ်ားက ထုတ္ကုန္မ်ား တုိးတက္မႈမွာ မသိမမွ်သာ

ဝယ္လုိအား ေကာင္းလာခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္၊ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တုိ႔၏

လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈမွာ၊ အနာဂတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

ဝယ္ယူမႈမ်ားကုိ မတုိးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကပါ။ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဝယ္ယူမႈ
ပမာဏမ်ားမွာ သိသိသာသာ တန႔္ေနခဲ့ျခင္းက လက္က်န္
စာရင္းမ်ားအေပၚ ဖိစီးလာခဲ့ပါသည္။ ဝယ္ယူသည့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္
ကုန္ေခ်ာမ်ား ႏွစ္ခုစလံုး၏ လက္က်န္စာရင္းမ်ား စက္တင္ဘာလထဲတြင္
က်ဆင္းလာမႈက ၫႊန္ျပေနသလုိ၊ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာ္ဒါမ်ားကုိ
ျဖည့္တင္းေပးရန္ လက္ရွိ သုိေလွာင္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္ၿပီး
သံုးစြခ
ဲ ဲ့ၾကပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအႀကိဳ သုိေလွာင္ထားသည့္
ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏ က်ဆင္းလာခဲ့မႈမွာ ယခုဆုိလွ်င္ ၁၂ လ

ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပေနပါသည္။ အနာဂတ္ တစ္ႏွစ္အတြက္
အၫႊန္းက ေထာက္ျပေနသည့္ အတုိင္းဆုိပါက၊ ငါးႏွစ္တြင္း အနိမ့္ဆံုးမွာ
ရွိေနလ်က္၊ ကုမၸဏမ
ီ ်ားသည္ ေရရွည္ကုိ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကရာတြင္ ယံုၾကည္မႈ
ေလ်ာ့နည္းလာေနေၾကာင္း ယူဆႏိုင္ုပါသည္။ ယင္းအခ်က္က
သိုေလွာင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထပ္တိုးစုေစာင္းေရး သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား
ထပ္တိုးခန္႔အပ္ေရး စသည့္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး စြမ္းအားမွာ အျပည့္အဝ အသံုးမခ်ရဘဲ
က်န္ရွိေနျခင္းသည္အလုပ္ခန႔္ေရး အလားအလာကုိ ဖိစီးလ်က္ေနပါသည္။

ဆက္တုိက္ ရွိလာျခင္းသည္ ထူးျခားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

“ေဒသ တစ္ဝမ္းရွိ စက္ရံုမ်ားသည္၊ စရိတ္စကမ်ား တစ္ေၾကာ့ျပန္ၿပီး

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ယံုၾကည္မႈသည္ပါ စက္တင္ဘာလတြင္

ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနကာ၊

ထုိးက်လာခဲ့ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားက လာမည့္
တစ္ႏွစ္ကာလ အတြက္ အေကာင္းျမင္ေနၾကေၾကာင္း
ေထာက္ျပၾကေသာ္လည္း၊ အနာဂတ္ ထုတ္လုပ္ေရး အၫႊန္းမွာ
ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး အဆင့္တြင္ ရွိေနပါသည္။ စစ္တမ္း ေဒတာကုိ
အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္မႈအရလည္း သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား အၾကားမွာ
ယံုၾကည္မႈ အဆင့္အတန္းမ်ား ကြျဲ ပားေနေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပေနပါသည္။

ေဖာင္းပြလာေနျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ လာေနၾကရသည္မွာ ကုန္ၾကမ္း
အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈႏႈန္း
က်ဆင္းလာမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါသည္။ စစ္တမ္းထဲ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူတုိ႔၏
အဆုိအရ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္၊ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္စကမ်ား
ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕တု႔က
ိ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးခ်ဲ႕ရန္
စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ၾကရပါသည္။”

ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရလွ်င္၊ စရိတ္စကမ်ား၏
ဖိအားေပးမႈမ်ား တုိးလာေနေၾကာင္း ညႊန္ျပသည့္ လကၡဏာမ်ားကုိ
ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၿပီး၊ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္မ်ား၏ အၫႊန္းမွာ ေလးလအတြင္း
အျမင့္ဆံုးသုိ႔ တက္လွမ္းခဲ့ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသည့္ ႏုိင္ငံ

-ၿပီးဆံုးပါၿပီ-

အားလံုးမွ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္မ်ား
ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾကၿပီး ─ ႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕တု႔မ
ိ ွာ
ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ယခင္လထက္ ပုိျမင့္မားခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္း
တင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက စရိတ္မ်ား၏ ဝန္ထုပ္မွာ အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္
ထုိးတက္လာေနေၾကာင္းကုိ ျပသခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၏

လွ်ဳိ႕ဝွက္ | Copyright © 2017 IHS Markit Ltd

စာမ်က္ႏွာ ၄ အနက္ ၂

နစ္ေကး အာဆီယံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI™ ညြန္းကိန္း အစီအရင္ခံစာ ကို
နစ္ေကး(Nikkei)

သည္

မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး

အဓိကေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာကို

မွာယူသူဦးေရမွာ

၃

သတင္းစာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသည့္လုပ္ငန္းကို

သန္းခန္႕ရွိသည္။

ယင္းအျပင္

နစ္ေကး

က ကူညီပံ့ပိုးပါသည္။

အဓိကလုပ္

(Nikkei)

၏

ေဆာင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏

သတင္းမ်ိဳးစံုျဖန္႕ျဖဴးမႈတြင္

အြန္လိုင္း၊

ရုပ္သံႏွင့္မဂၢဇင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
ဤႏွစ္သည္ နစ္ေကး(Nikkei) ၏ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္မႈ ၁၄၀ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၁၈၇၆ခုႏွစ္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား
ေဖာ္ျပသည့္ Chugai Bukka Shimpo စာေစာင္ စတင္ထုတ္ေ၀စ ကတည္းက မ်ွတမႈႏွင့္ ဘက္မလိုက္မႈမပါဘဲ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ သတင္းမ်ားကို
အစဥ္တစိုက္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ Nikkei အမွတ္တံဆိပ္မွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္လာပါသည္။
နစ္ေကး (Nikkei Inc.) သည္ စာဖတ္သူမ်ား၏ မတူကြျဲ ပားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မီဒီယာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။
ယင္းတို႔အနက္ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ The Nikkei ျဖစ္၍ ခန္႕မွန္းေျချဖန္႕ခ်ိမႈအေရအတြက္ ၃သန္းခန္႕ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈမွာ
တန္ဖိုးျမင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္း တိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ
Nikkei Online Edition ကို ေငြေပးမွာယူဖတ္ရႈသူမွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၄ သိန္းေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေပၚရိွ သတင္းစာထုတ္ေဝသူမ်ား အားလံုးၾကားတြင္
အခေၾကးေငြေပး၍ မွာယူဖတ္႐ႈရသည့္ Nikkei၏ အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမွာ သတင္းစာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္အမ်ားဆံုးအနက္မွ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ စတင္
ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အခိ်န္မွ ၅ ႏွစ္တာ ကာလ အၾကာတြင္ ပံုမွန္သတင္း ထုတ္ေဝေနသည့္ အေနအထားမွ ဖတ္ရႈသူမ်ား၏ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းဘ၀ တိုးတက္ေစရန္
အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္း စာေစာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Nikkei Asian Review ကိုစတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ကာ Online ႏွင့္ အပတ္စဥ္
ပံုႏွိပ္မဂၢဇင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္ႏွစ္တြင္ အာရွအတြက္ သတင္းအယ္ဒီတာ ဌာနခ်ဳပ္ကို အာရွစီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းလႊမ္းၿခံဳမႈကို ပိုမို ထိေရာက္ေစရန္
ဘန္ေကာက္တြင္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းျပင္အာရွအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပ၌ ရွိသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား ဦးေရကို ႏွစ္ဆ ျမင့္မား လာေစပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္း နစ္ေကး (Nikkei) အမွတ္တံဆိပ္ တံဆိပ္ပိုမို တြင္က်ယ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီ အသစ္ Nikkei
Group Asia Pte ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ Nikkie ကို အာရွတြင္ ဦးေဆာင္ သတင္းမီဒီယာ ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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မွာအဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဖာက္သည္ ၅ ေသာင္း ေက်ာ္ ရွိၿပီး Fortune Global 500 ႏွင့္ ကမၻာ႕ဘ႑ာေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၈၅%
ပါ၀င္ပါသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးစိုက္ၿပီး IHS Markit သည္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုက္တက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။
IHS Markit သည္ IHS Markit Ltd ၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မူပိုင္လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ 2017
IHS Markit Ltd မူပိုင္လုပ္ငန္း အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို သီးသန္႕ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

PMI ဆိုသည္မွာ
PMI™ စစ္တမ္းမ်ားမွာ ယခု အခါႏိုင္ငံ ၃၀ ေက်ာ္တြင္ရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎ျပင္ ယူရိုဇုန္အပါအ၀င္ အဓိကေဒသႀကီးမ်ား အတြက္လည္း ရိွပါသည္။ ဤစစ္တမ္းမ်ားမွာ ကမၻာတြင္
အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ခံရဆံုးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စစ္တမ္းမ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီတိက်ၿပီး လစဥ္ တစ္မူထူးျခားသည့္ စီးပြားေရးအလားအလာ ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္
တိက်ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပေပးသည့္ အရည္အေသြးေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္မ်ား၊ စီးပြားေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားက လိုလားႏွစ္ၿခိဳက္
ၾကပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.markit.com/product/pmi သို႔၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
ယခု ေဖာ္ျပသည့္ အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း (PMI™) ၏ ဥာဏ ပစၥညး္ ဆိုင္ရာ အခြင့္ အေရးမ်ားကို IHS Markit က ပိုင္ဆိုင္သည္ (သိ႔)ု လိုင္စင္ ရရိွပါသည္။
မိတၱဴကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းအသံုးျပဳ ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားအသံုးျပဳမႈ အစရိွသည့္တ႕ို သာမက IHS Markit ၏ ေရွးဦး သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ မည္သည့္ တရားမ၀င္ အသံုးျပဳမႈကိုမွ် ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
အသံုးျပဳပါက ယခုပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာ သတင္း အခ်က္အလက္ (ကိန္းဂဏန္း) ဆိုင္ရာအတြက္ IHS Markit မွာတာ၀န္ယူျခင္း၊ တာ၀န္ခံျခင္းႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္သည့္ ၀တၱရားမ်ားရိွမည္ မဟုတ္ပါ။
တစ္စံုတစ္ရာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ မတိက်မႈမ်ား၊ ထိမ္ခ်န္မႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား အတြက္လည္း ကိန္းဂဏန္းမ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရပါက IHS Markit တြင္တာ၀န္မရိွပါ။ ကိန္းဂဏန္းမ်ား တရားမ၀င္
အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ အက်ဳိးဆက္ အမွားမ်ား၊ ထူးျခားေသာ အမွားမ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆ အမွားမ်ား အတြက္ IHS Markit က တာ၀န္မယူပါ။ Purchasing Managers’ Index™ ႏွင့္ PMI™ မွာ Markit
Economics Limited ၏ မူပိုင္လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး သို႕မဟုတ္ Markit Economics Ltd သု႕ိ လိုင္စင္ေပးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ နစ္ေကး (Nikkei) သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကုိ
လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳပါသည္။ IHS Markit သည္ IHS Markit Limited ၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မူပိုင္ လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။

IHS Markit ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ရယူရန္မလိုလားပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Joanna.vickers@ihsmarkit.com သို႕ E-Mail ပို႕ပါ။ က်ြႏု္ပ္တို႕၏ သီးသန္႕မူ၀ါဒကို ဖတ္ၾကားရန္
ဤေနရာတြင္ Click လုပ္ပါ။
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