သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၀၇း၀၀ (ရန္ကုန)္ /၀၀း၃၀ (UTC)၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၄)ရက္အထိ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထား ပါသည္။

နစ္ေကး (Nikkei) အာဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရး PMI™
အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္မႈမွာ ေမလတြင္ အရွိန္ရလာျခင္း
အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား-

ထုတ္လုပ္ေရး PMI™ အလုိက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အဆင့္မ်ား



အဓိကအက်ဆံုး PMI သည္ ေလးႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္လာျခင္း



ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ တုိးလာေနျခင္း



စရိတ္စက၏ ဖိစီးမႈမ်ား သိသာေနဆဲျဖစ္ျခင္း

ေမ

PMI

အခ်က္ျပေနသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ

ဗိယက္နမ္

၅၃.၉

အခုိင္အမာ တုိးတက္ခဲ့
(ဧၿပီထက္ ျမန္)

ဖိလစ္ပုိင္

၅၃.၇

အခုိင္အမာ တုိးတက္ခဲ့
(ဧၿပီထက္ ျမန္)

အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္မႈသည္ ဒုတိယ သံုးလပတ္
အလယ္ပုိင္းတြင္ ေရွ႕ဆက္ အရွိန္ရလာခဲ့ၿပီး၊ အဓိကအက်ဆံုး နစ္ေကး

စင္ကာပူ

၅၂.၈

(ဧၿပီထက္ ျမန္)

(Nikkei) အာဆီယံ ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အၫႊန္း (PMI™) မွာ
၂၀၁၄ ဇြန္မွစၿပီး အျမင့္ဆံုး အဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းလုိက္သည္။
အဓိကအက်ဆံုး PMI သည္ ဧၿပီလ၏ ၅၁.၀ မွ ေမလတြင္ ၅၁.၅ သု႔ိ
တက္လွမ္းခဲ့ျခင္းျဖင့္၊ ထုိက႑၏ အေျခအေန ငါးလဆက္တုိက္
တုိးတက္လာေနေၾကာင္းကုိ အခ်က္ျပ လုိက္ပါသည္။ စစ္တမ္းထဲ
အက်ံဳးဝင္ၾကသည့္ ခုနစ္ႏုိင္ငံအနက္ ေျခာက္ႏုိင္ငံတုိ႔မွာ ထုတ္လုပ္ေရး
အေျခအေနမ်ား ပုိေကာင္းလာေနေၾကာင္းကုိ ေမလ ေဒတာမွ
ျပသလုိက္ရာ ဧၿပီလတုန္းက ငါးႏုိင္ငံထက္ ပုိလာပါသည္။
ထုတ္လုပ္ေရး PMI™ အလုိက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ထိပ္သီး အဆင့္ကုိ
ဗီယက္နမ္က ထုတ္လုပ္ေရး က႑ ေမလတြင္ အရွိန္ပုိရလာခဲ့ျခင္းျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံထံမွ ရယူလုိက္သည္။ ဖိလစ္ပုိင္သည္ လုပ္ကုိင္မႈ

အခုိင္အမာ တုိးတက္ခဲ့

ျမန္မာ

၅၂.၆

အသင့္အတင့္ တုိးတက္ခဲ့
(ဧၿပီထက္ ေႏွး)

အင္ဒုိနီးရွား

၅၁.၇

ထုိင္း

၅၁.၁

အသင့္အတင့္ တုိးတက္ခဲ့
(ဧၿပီထက္ ျမန္)
အသင့္အတင့္ တုိးတက္ခဲ့
(ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲခဲ့)

မေလးရွား

၄၇.၆

အသင့္အတင့္ က်ဆင္းခဲ့
(ဧၿပီထက္ ျမန္)

နစ္ေကး (Nikkei) အာဆီယံထုတ္လုပ္ေရး PMI™
အခ်ိန္အခါအလိုက္ ညိွႏိႈင္းမႈ၊ ၅၀ = ယခင္လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈမရိွ

အေျခအေနမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာေနေၾကာင္း မွတ္တမ္း

ျမင့္တက္လာသည့္တိုးတက္မႈႏႈန္း

တင္ႏုိင္ခဲ့လ်က္ ကပ္ၿပီး လုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္
အားေကာင္း လာခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီလႏွင့္စာလွ်င္ အရွိန္ေပ်ာ့လာခဲ့
ေသာေၾကာင့္၊ အဆင့္သတ္မွတ္မႈတြင္ စတုတၳေနရာသုိ႔
ဆင္းေပးလုိက္ရသည္။
စင္ကာပူႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတု႔သ
ိ ည္ ဧၿပီလ၏ အရွိန္ကုိ ဆက္ထိန္းႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး
ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုး ေမလတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနမ်ား

ျမင့္တက္သည့္ က်ဳံ႕/က်ဆင္းမႈႏႈန္း

တုိးတက္လာေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္မူ
ေလးလအတြင္းမွာ ပထမဦးဆံုး တုိးတက္မႈကုိ ျပနလည္္ျပသလာသည္။
မေလးရွားမွာမူ ထုတ္လုပ္မႈ က႑၏ အေျခအေန က်ဆင္းမႈကုိ ျပေနသည့္
တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လ်က္၊ တစ္ႏွစ္နီးပါး အတြင္းမွာ ဆုတ္ယုတ္မႈ

ဇာစ္ျမစ၊ နစ္ေကး IHS Markit

ႏုိင္ငံမ်ား အလုိက္ ထုတ္လုပ္ေရး PMI™

အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။
အခ်ိန္အခါအလိုက္ ညိွႏိႈင္းမႈ၊ ၅၀ = ယခင္လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈမရိွ

ေဒသတဝမ္းတြင္ ဝယ္လုိအား အေျခအေနမ်ား ေရွ႕ဆက္
ေကာင္းမြန္လာေနေၾကာင္း လကၡဏာမ်ားကုိ ေမလတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ျမင့္တက္လာသည့္တိုးတက္မႈႏႈန္း

အင္ဒိုနီရွား
မေလးရွား

စစ္တမ္း ေဒတာက ၂၀၁၄ ဇူလုိင္မွစၿပီး ေအာ္ဒါသစ္မ်ား တုိးလာမႈမွာ

ျမန္မာ

အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပေနရာ ျပည္ပသုိ႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ား

စင္ကာပူူ

အသစ္တဖန္ ဦးေမာ့လာမႈက ပံ့ပုိးခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုင္း

လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကုိ အခုိင္အမာ တုိးတုိး ရရွိလာျခင္းက ေဒသတဝမ္းလံုးရွိ
ထုတ္လုပ္သူတုိ႔အား ထုတ္လုပ္မႈ အရွိန္ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အားေပးခဲ့ပါသည္။

ဗီယက္နမ္
ျမင့္တက္သည့္ က်ဳံ႕/က်ဆင္းမႈႏႈန္း

ဖိလစ္ပိုင္

ထုတ္လုပ္မႈ၏ တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ ေလးႏွစ္နီးပါး အတြင္းမွာ
အားအေကာင္းဆံုး အဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္…
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ယင္းတခ်ိန္တည္းမွာ၊ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္သားမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္
ခန႔္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ႏွစ္လဆက္တုိက္ အလုပ္ေနရာသစ္ ခန႔္မႈႏႈန္းမွာ
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ ဝယ္လုိအား
ေကာင္းခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္၊ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားမ်ား လြတ္က်န္လ်က္

သံုးသပ္ခ်က္အာဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရး PMI စစ္တမ္း ေဒတာကုိ သံုးသပ္ရာတြင္ IHS
Markit မွ အထင္ကရ စီးပြားေရးပညာရွင္ Bernard Aw က သံုးသပ္

ရွိေနေသးေၾကာင္း လကၡဏာမ်ား ရွိေနေသးရာ၊ အလုပ္ေနရာသစ္

ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ-

တုိးလာေရးကုိ ကန႔္သတ္ေနပါသည္။ မၿပီးဘဲက်န္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားမွာ

“ေမလ၏ PMI အစီရင္ခံစာက အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ က႑ ဆက္လက္

ေမလတြင္ ထပ္ၿပီး က်ဆင္းလာခဲ့ျပန္ရာ၊ လက္ရွိ အစဥ္ကုိ ေလးႏွစ္
နီးပါးသုိ႔ တုိးေပးလုိက္သည္။
ထုတ္လုပ္မႈကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ တံ႔ျု ပန္လ်က္၊

တုိးတက္လာေနေၾကာင္းကုိ ျပသေနရာ၊ ဝယ္လုိအား အေျခအေနမ်ား
အားေကာင္းလာမႈမွ တြန္းတင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ အဓိကအက်ဆံုး
နစ္ေကး (Nikkei) PMI သည္ ေလးႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္းမွာ

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထည့္ကုန္မ်ား ဝယ္ယူမႈကုိ ေမလတြင္

အျမင့္ဆံုးသုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာရသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ၏ အလားအလာႏွင့္အညီ ထည့္ကုန္

“ေဒသတဝမ္းတြင္ ဦးေမာ့လာမႈ က်ယ္ျပန႔္လာေနေၾကာင္း လကၡဏာမ်ားမွာ

ဝယ္ယူမႈမ်ားမွာ ေလးႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္းမွာ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သု႔ေ
ိ သာ္၊ ထည့္ကုန္မ်ား တုိးၿပီး ဝယ္ယူလုိျခင္းက
ပစၥည္းေပးသြင္းေရး ကြင္းဆက္အား တုိးၿပီး ဖိအား ေပးလာေစခဲ့ပါသည္။
လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ပုိၾကာလာေနေၾကာင္း ေမလတြင္
သံုးလဆက္တုိက္ အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ တစ္ကမၻာလံုးမွာ
ပစၥည္းေပးသြင္းမႈမ်ား ျပတ္ေတာက္လာမႈေၾကာင့္ ပစၥည္းေပးသြင္းခ်ိန္မ်ား
ၾကာျမင့္လာရသည္ဟု အမ်ားစုက ဆုိၾကပါသည္။
ဝယ္ယူမႈ တုိးျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္လာေနသည့္
တုိင္ေအာင္၊ ထည့္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ကုန္ေခ်ာမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတုိ႔၏ လက္က်န္
စာရင္းမ်ားမွာ ေရွ႕ဆက္ က်ဆင္းလာခဲ့ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္
အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ကုမၸဏီမ်ား ဝယ္ၾကသည့္ ထည့္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ
ဒုတိယသံုးလပတ္ အလယ္ပုိင္းတြင္ ဆက္ျမင့္တက္ လာခဲ့ပါသည္။
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ဧၿပီလထက္ အရွိန္ရလာလ်က္ လြန္ခဲ့သည့္

အားရစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ မေလးရွားမွအပ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးတုိ႔က
ေမလတြင္ ႏုိင္ငံအသီးသီးထဲက ထုတ္လုပ္ေရး အေျခအေနမ်ား
တုိးတက္လာေနေၾကာင္းကုိ အခ်က္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ
က်ယ္ျပန႔္သည့္ တုိးတက္မႈကုိ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ျမင္ခဲ့ရသည္မွာ
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ တုန္းကပါ။
“သု႔ျိ ဖစ္၍၊ လက္ရွိ တုိးတက္မႈသည္ မၾကာေသးသည့္ လမ်ားအတြင္းမွာ၊
အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားထဲတြင္၊ အရွိန္ရလာခဲ့ပါသည္။
သု႔ေ
ိ သာ္လည္း၊ ဦးေမာ့လာမႈမွာ စရိတ္စကမ်ား တက္လာျခင္းေၾကာင့္
ေမွးမွိန္လာခဲ့ရသည္။ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္
သတၱဳအတြက္၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈသည္ လည္းေကာင္း၊
ကမၻာႏွင့္အဝမ္းမွာ ရင္းျမစ္မ်ား ရွားပါးလာမႈသည္ လည္းေကာင္း၊
ကုမၸဏီမ်ား၏ ေရာင္းေစ်းမ်ားကုိ ဆက္ၿပီး ျမႇင့္ပစ္လုိက္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ၊ အထူးသျဖင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားမွာ၊
ေငြေၾကးလဲလွယ္ေရးႏႈန္း အားနည္လာျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္

တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အျမင့္ဆံုး တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ စစ္တမ္းမွ

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ပုိၿပီး ဆုိးဝါးလာခဲ့ပါသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ခုနစ္ႏုိင္ငံစလံုးက ထည့္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းမ်ား

“ဝယ္လုိအား ေကာင္းလာေနေသာ္လည္း၊ အသင့္အတင့္မွ်သာ

ပုိျမင့္လာေၾကာင္းကုိ အစီရင္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္
အနည္းငယ္မွ်သာ ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံကမူ အျပင္းထန္ဆံုး
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းထားကုိ အစီရင္ခံခဲ့သည္။ သု႔ျိ ဖစ္၍ ပ်မ္းမွ်
ေရာင္းေစ်းမ်ားသည္ပါ ေရွ႕ဆက္ ျမင့္တက္လာၾကရာ၊ စက္ရံုမ်ား၏
ေရာင္းေစ်းမ်ား အမ်ားဆံုး ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္မွာ
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံပဲ ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။
အနာဂတ္ တစ္ႏွစ္ကာလဆုိင္ရာ အေကာင္းျမင္မႈမွာ ေဒသတဝမ္းတြင္
ေမလမွာ ပုိအားေကာင္းလာလ်က္၊ အနာဂတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အၫႊန္းမွာ
သံုးလအတြင္း အျမင့္ဆံုးသုိ႔ တက္လွမ္းလုိက္သည္။

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသ႔ုိ တုိးလာေနသည့္ စရိတ္စကမ်ားကုိ
ေဖာက္သည္မ်ား အေပၚသုိ႔ လႊဲဖ႔ခ
ုိ ်ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနပါသည္။
သု႔ျိ ဖစ္၍၊ အျမတ္အစြန္း ရယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဖိစီးခံေနရပါသည္။
“ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအား ျပင္ပမွ တြန္းအားေပးေနျခင္းကုိ ျပတ္သားစြာ
ျမင္ရႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးရန္
လုိအပ္ေနေသးၿပီး ေဒသတဝမ္းရွိ ဗဟုိဘဏ္မ်ားသည္ မူဝါဒမ်ားကုိ
လမ္းၫႊန္ေပးရာတြင္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည့္ တာဝန္မ်ား ရွိေနပါသည္။
ေဒသတြင္းရွိ ဗဟုိဘဏ္ႏွစ္ခုတ႔က
ုိ မၾကာမီတုန္းက ေသာ့ခ်က္
အတုိးႏႈန္းကုိ ျမႇင့္တင္ ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ တုိးတက္မႈ အရွိန္မွာ ပုိၿပီး
အားေကာင္း မလာမခ်င္း၊ မူဝါဒတင္းၾကပ္ေရး လမ္းစဥ္၏ အစျဖစ္သည္ဟု
ေျပာမရႏုိင္ေသးပါ။”

-ၿပီးဆံုးပါၿပီ-
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နစ္ေကး အာဆီယံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI™ ညြန္းကိန္း အစီအရင္ခံစာ ကို
နစ္ေကး(Nikkei)

သည္

မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး

သတင္းစာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသည့္လုပ္ငန္းကို

အဓိကလုပ္

က ကူညီပံ့ပိုးပါသည္။

ေဆာင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏

အဓိကေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာကို မွာယူသူဦးေရမွာ ႏွစ္သန္းခြခ
ဲ န္႕ ရွိပါသည္။ ယင္းအျပင္ နစ္ေကး (Nikkei) ၏ သတင္းမ်ိဳးစံုျဖန္႕ျဖဴးမႈတြင္ အြန္လိုင္း၊
ရုပ္သံႏွင့္မဂၢဇင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
၁၈၇၆ခုႏွစ္တြင္ ျ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 ႏွစ္သန္းခြခ
ဲ န္႕ ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈမွာ
တန္ဖိုးျမင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္း တိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ
Nikkei Online Edition ကို ေငြေပးမွာယူဖတ္ရႈသူမွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေပၚရိွ သတင္းစာထုတ္ေဝသူမ်ား အားလံုးၾကားတြင္
အခေၾကးေငြေပး၍ မွာယူဖတ္႐ႈရသည့္ Nikkei၏ အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမွာ သတင္းစာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္အမ်ားဆံုးအနက္မွ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ စတင္
ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အခိ်န္မွ ရွစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ အြန္လုိင္း ထုတ္ေဝမႈ ဆင့္ကဲတုိးတက္လာခဲ့ပါလ်က္ ဖတ္ရႈသူမ်ားအတြက္ ပံုမွန္သတင္း ထုတ္ေဝေနမႈမွ
ဖတ္ရႈသူမ်ား၏ အသက္ေမြးလုပ္ငန္း ျမင့္တင္ေရး ကိရိယာ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရပ္တည္ လာပါၿပီ။
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 Nikkei ကို အာရွတြင္ ဦးေဆာင္ သတင္းမီဒီယာ ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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ရ႐ွိေစပါသည္။ IHS Markit မွာ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဖာက္သည္ေပါင္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး Fortune Global 500 ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘ႑ာေရး
ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၈၀% ပါ၀င္ပါသည္။
IHS Markit သည္ IHS Markit Ltd ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ပူးေပါင္းထားသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မူပိုင္လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ
ကုမၸဏီႏွင့္ထုတ္ကုန္အမည္မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ ပိုင္႐ွင္မ်ား၏ မူပိုင္လုပ္ငန္း အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ © 2018 IHS Markit Ltd. အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို
သီးသန္႕ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

PMI ဆိုသည္မွာ
PMI™ စစ္တမ္းမ်ားမွာ ယခု အခါႏိုင္ငံ ၄၀ ေ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 https://ihsmarkit.com/products/pmi.html 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 Ltd ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ပူးေပါင္းထားသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မူပိုင္လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။

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

လွ်ဳိ႕ဝွက္ | Copyright © 2018 IHS Markit Ltd

စာမ်က္ႏွာ ၄ အနက္ ၄

