သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၀၇း၀၀ (ရန္ကုန္)/၀၀း၃၀ (UTC)၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ္လ (၂)ရက္အထိ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထား ပါသည္။

နစ္ေကး (Nikkei) ျမန္မာ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI™
မတ္လ၏ PMI မွာ စစ္တမ္းတြင္း အျမင့္ဆံုးသုိ႔ တက္လွမ္းလုိက္ျခင္း
အဓိကအခ်က္မ်ား


PMI ျမင့္တက္လာမႈက ထုတ္လုပ္ေရး အေျခအေနမ်ား အခုိင္အမာ
တုိးတက္လာမႈကုိ အခ်က္ျပေနျခင္း



နစ္ေကး (Nikkei) ျမန္မာ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI
အခ်ိန္အခါအလိုက္ ညိွႏိႈင္းမႈ၊ ၅၀ = ယခင္လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈမရိွ

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္ တုိးရရွိမႈမွာ တုိေတာင္းသည့္ မွတ္တမ္း

ျမင့္တက္လာသည့္တိုးတက္မႈႏႈန္း

သမုိင္းအတြင္းမွာ အျမန္ဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း...


...လုပ္ငန္းမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမွာ အားနည္းလ်က္ ရွိေနျခင္း

ေဒတာကုိ မတ္ ၁၁ - ၂၁ ရက္အတြင္း စုစည္းခဲ့သည္
မတ္လ စစ္တမ္းေဒတာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ တဝွမ္း႐ွိ
အေျခအေနမွာ အခုိင္အမာ တုိးတက္လာျခင္းကုိ အခ်က္ျပေနပါသည္။
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ား တဟုန္ထုိး တုိးလာလ်က္ တုိးတက္မႈႏႈန္း
ႏွစ္ရပ္စလုံး၏ စစ္တမ္းမ်ား ထိပ္ဆံုးသု႔ိ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့မႈက ဦးေမာ့ႏုိင္မႈ
တစ္ရပ္လံုးကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ လက္က်န္ အလုပ္မ်ား၏ စာရင္းမ်ား
ဆက္လက္က်ဆင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း၊ အလုပ္ေနရာသစ္ဖန္တီးမႈမ်ား

ျမင့္တက္သည့္ က်ဳံ႕/က်ဆင္းမႈႏႈန္း

အ႐ွိန္ရလာခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလမွစၿပီး အျမန္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယင္းအေတာအတြင္းမွာ၊ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား ႀကီးမားစြာ
တုိးတက္လာခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္၊ လာမည့္တစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္
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ဇာစ္ျမစ Nikkei, IHS Markit

ထုတ္လုပ္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ တုိေတာင္းသည့္ သမုိင္းႏွင့္
ဆက္စပ္ေျပာရလွ်င္ အားနည္းေနဆဲပါ။

ယင္းအေတာအတြင္းမွာ၊ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ တုိးတက္ႏႈန္းသည္ မသိမသာ

၅၃.၇ တြင္ ရွိေနသည့္ နစ္ေကး (Nikkei) ျမန္မာႏုိင္ငံ

အရွိန္ရလာလ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမမွစၿပီး အျမန္ဆံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အၫႊန္းကိန္း
Purchasing Managers’ Index™ (PMITM) - ထုတ္လုပ္ေရး
စြမ္းပကားမ်ားကုိ ျပသေပးသည့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ
အညႊန္းမွာ ေဖေဖၚဝါရီလ၏ ၅၂.၆ ႏွင့္စာလွ်င္ ျမင့္တက္လာပါသည္။
ထု႔ထ
ိ က္ပုိၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး PMI ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာမွ စတင္ခဲ့သည့္

အလုပ္ေနရာသစ္ ဖန္တီးမႈ ျမန္လာျခင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရး
လုိအပ္ခ်က္ ႀကီးထြားလာမႈျဖင့္ အေၾကာင္းျပၾကသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ
ထုတ္လုပ္သူတုိ႔ထံတြင္ လက္က်န္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပမာဏမွာ ဆက္ၿပီး
က်ဆင္းလာခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ လက္က်န္ လုပ္ငန္းမ်ား
က်ဆင္းမႈအရွိန္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မွစၿပီး အားအနည္းဆံုး

စစ္တမ္းအတြက္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္လာပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျခံဳေျပာရလွ်င္ သိသာခဲ့ပါသည္။

ပထမသံုးလပတ္၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ စစ္တမ္းတြင္း သံုးလတာကာလအတြက္

ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္၊ ထည့္သြင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

အျမန္ဆံုး တုိးတက္မႈႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပေနသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ တဝွမ္းက ထုတ္လုပ္ေရး ပမာဏမ်ားမွာ
မတ္လထဲတြင္ တုိေတာင္းသည့္ မွတ္တမ္း သမုိင္းအတြင္း အျမန္ဆံုး
အရွိန္ျဖင့္ တုိးလာခဲ့သည္။ ထု႔ထ
ိ က္ပုိၿပီး၊ တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာမူ
သုံးလဆက္တုိက္ေျမာက္လအျဖစ္ တဟုန္ထိုး အ႐ွိန္ရလာခဲ့ပါသည္။
ယင္းတုိးတက္မႈ အေထာက္အထားမွာ လက္ရွိ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ
ဝယ္လုိအား ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ ေဖာက္သည္ အသစ္မ်ားကုိ

ေဖာင္းပြလာမႈမွာ ေဖေဖၚဝါရီ ေနာက္ပုိင္း မသိမသာ အရွိန္ရလာၿပီး
ျခံဳေျပာရလွ်င္ သိသာခဲ့ပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္ ဝန္ထုပ္မ်ားအနက္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား ေစ်းျမင့္လာမႈေၾကာင့္
ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ားစုက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထုတ္ကုန္မ်ား၏
ေရာင္းေစ်းမ်ား ေဖာင္းပြမူမွာမူ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္လတြင္း
အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ အားေပ်ာ့သြားခဲ့သည္။႔ တုိးတက္မႈကုိ အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည့္
ပါဝင္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသူတုိ႔က ထုိအခ်က္ကုိ ကုန္က်စရိတ္ ဝန္ထုပ္မ်ားႏွင့္

ရွာေတြ႕ခဲ့မႈတ႔ျုိ ဖင့္ ဆက္စပ္ ေဖၚျပၾကသည္။

ဆက္စပ္ ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

ေဖာက္သည္မ်ားဖက္မွ ဝယ္လုိအား ေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ အညီ၊ ကုန္စည္

ထု႔အ
ိ ျပင္၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတို႔၏ စြမ္းအားမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမႈ

ထုတ္လုပ္သူတုိ႔ ရရွိခဲ့ၾကသည့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ မတ္လတြင္
ခုနစ္လဆက္တုိက္ တုိးလာခဲ့ပါသည္။ ထု႔ထ
ိ က္ပုိၿပီး၊ တုိးတက္မႈမွာ
အဟုန္ျပင္းခဲ့ၿပီး စစ္တမ္း၏ ထိပ္ဆံုးသု႔ိ တက္လွမ္းခဲ့သည္။
ပါဝင္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသူတုိ႔က တုိးရလာသည့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ
ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ၊ အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဲရွိ

တုိးလာျခင္းက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစၿပီး ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို
အၾကာရွည္ဆံုးဆီသုိ႔ တုိးျမႇင့္ေပးလုိက္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
ထုတ္လုပ္သူတုိ႔က ၂၀၁၇ ေမလမွစၿပီး ဝယ္ယူမႈမ်ား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္
ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျမင့္တက္လာမႈမွာ
အားေကာင္းခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း အျမန္ဆံုး ျဖစ္လာသည္။

ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ၊ တုိးၿပီးရရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။
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စာမ်က္ႏွာ ၄ အနက္ ၁

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္၊ မတ္လတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမွာ၊ ကုန္စည္
ထုတ္လုပ္သူတုိ႔က သံုးလအတြင္းတြင္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ အေကာင္းျမင္မႈကုိ
အခ်က္ျပခဲ့ၾကသည့္ တုိင္ေအာင္၊ တုိေတာင္းသည့္ မွတ္တမ္း သမုိင္းႏွင့္
ဆက္စပ္ၾကည့္လွ်င္ အားနည္းေနခဲ့သည္။ အျပဳသေဘာ စိတ္ဓာတ္ကုိ
အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည့္ ေျဖၾကားခဲ့ၾကသူတုိ႔က ထုိအခ်က္ကုိ ထုတ္ကုန္
အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္၊ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားမွာ၊ အြန္လုိင္း
ေၾကာ္ျငာမ်ား တုိးလာျခင္းျဖင့္ ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

ေ၀ဖန္ခ်က္(မွတ္ခ်က္)
ျမန္မာစက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ PMI အၫႊန္း၏ စစ္တမ္း ေဒတာကုိ
သံုးသပ္၍ စစ္တမ္းကုိ ျပဳစုေပးသည့္ IHS Markit မွ စီးပြားေရးပညာရွင္
Sian Jones က ေထာက္ျပသြားသည္မွာ-

“မတ္လ၏ စစ္တမ္းေဒတာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ထုတ္လုပ္ေရးက႑
တဝွမ္းရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မအ
ႈ ေျခအေနမ်ားမွာ ပုိမိုအားေကာင္းစြာ
တုိးတက္လာေနျခင္းကုိ အခ်က္ျပေနသည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
ေအာ္ဒါသစ္မ်ား တုိးတက္လာမႈမွာ စစ္တမ္းမွတ္တမ္းအတြင္း
ထိပ္ဆံုးေနရာမ်ားကုိ ထူးထူးျခားျခား တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။
ေလာေလာဆယ္တြင္၊ IHS Markit သည္ ႏွစ္စဥ္ GDP တုိးတက္ႏႈန္းမွာ
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၆ % ရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းပါသည္။
“လက္က်န္အလုပ္မ်ား အခုိင္အမာ က်ဆင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း၊
ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈမ်ားသည္ အလုပ္ေနရာသစ္
ဖန္တီးမႈႏႈန္းႏွင့္အတူ ဆက္လက္ တုိးတက္လာခဲ့ရာ ဆယ္လအတြင္းမွာ
အျမင့္ဆံုး ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းအေတာအတြင္းမွာ၊ ထည့္ကုန္မ်ား၏
ဝယ္ယူမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလမွစၿပီး ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္
တုိးလာခဲ့သည္။ ဝယ္ယူမႈမ်ား တုိးလာေရးကုိ ေဖာက္သည္မ်ားဖက္မွ
ဝယ္လုိအား ႀကီးထြားလာမႈက တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။
“ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ လာမည့္တစ္ႏွစ္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမွာမူ တုိေတာင္းသည့္ စစ္တမ္္း သမုိင္းတြင္
အားနည္းလ်က္ ရွိၿမဲရွိေနပါသည္။”

- ၿပီးစီးမႈ -
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စာမ်က္ႏွာ ၄ အနက္ ၂

နစ္ေကး (Nikkei) ျမန္မာ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI™ ညြန္းကိန္း အစီအရင္ခံစာ ကို
နစ္ေကး(Nikkei)

သည္

မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး

သတင္းစာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသည့္လုပ္ငန္းကို

က ကူညီပံ့ပိုးပါသည္။

အဓိကလုပ္

ေ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။

http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/en/

http://asia.nikkei.com/
အာရွအေၾကာင္းကို အတြင္းအျပင္မွ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသတင္း ထုတ္ေ၀မႈကို မိတ္ဆက္အသိေပးျခင္း

ေဒသတစ္လႊား အျခားစီးပြားေရးသတင္းထုတ္ေ၀မႈထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္
သတင္ေထာက္မ်ား၊ ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ Nikkei Asian Review က အာရွိ၏
စီးပြားေရးျမင္ကြင္းကို ပံုေဖာ္ေပးပါသည္။
ပံုႏွိပ္စာအုပ္၊

Online

၊

Mobile

phone

ႏွင့္

Tablet

ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားမွ တဆင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ Nikkei Asian Review
ကို

မွာယူဖတ္ရႈ၍

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား၊

ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္ရန္။

အာရွ၏ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီ ၃၀၀ အေၾကာင္း:
အာရွရွိႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသ (၁၁)ခုရွိ ဦးေဆာင္ ကုမၸဏီ ၃၀၀ကို လႊမ္းၿခံဳေဖာ္ျပၿပီး Nikkei သည္ ေဒသရွိကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္
ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္လက္ (Data base)ကို အေျခခံကာ သတင္းေပးပို႕မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အာရွေကာ္ပိုရိတ္
သတင္းမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာဌာန ျဖစ္လာေစရန္ Nikkei Asian Review က ရည္မွန္းပါသည္။
ယေန႔ ဂ်ပန္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သတင္းမ်ားႏွင့္အတူ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီရွိေစရန္
ရႈျမင္ခ်က္မ်ား
ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ အထူးခြ်န္ဆံုး စာေရးဆရာမ်ားေရးသားသည့္ ‘‘ Tea Leaves ’’ ေကာ္လံသတင္းအပါအ၀င္
အာရွအေပၚ ျမင့္မားသည့္ ခံစားရွႈျမင္ခ်က္မ်ားအာ တစ္ကမၻာလံုးမွ ရယူႏိုင္ရန္
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး
ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးမူ၀ါဒ ၊ ႏိုင္ငံတကာကိစၥရပ္မ်ားအား သိရွိရန္ႏွင့္ ပိုမိုေလ့လာရန္
ေစ်းကြက္မ်ား
ေဒသတြင္းရွိ အလ်င္အျမန္တိုးတက္လာေသာ က႑အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီသိရွိႏိုင္ရန္
အတြက္ အေသး စိတ္လုပ္ငန္း သတင္းမ်ားႏွင့္အတူ အေလးအနက္ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳျခင္း
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ဗီဒီယို
အကဲျဖတ္ ပညာရွင္မ်ား၏
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊
ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
အင္တာဗ်ဴးမ်ား ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း အာရွ၏
အေကာင္းဆံုး စီးပြားေရး သတင္း ႏွင့္
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ နစ္ေကး
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အယ္ဒီတာထံသို႕ မွတ္စုမ်ား
၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း (Purchasing Managers' Index™) မွာ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ၄၀၀ ခန္႔္၏ ၀ယ္ယူေရးတာ၀န္ရိွသူမ်ားထံသို႕ေပးပို႕ထားသည့္
ေမးခြန္းမ်ားအေပၚလစဥ္ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွ စုစည္း ရရိွေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။ Panel အဖြ႕ဲ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP တြင္ လုပ္ငန္းပါ၀င္ပံ့ပိုး မႈကို
အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား စံသတ္မွတ္ခ်က္ (Standard Industrial Classification-SIC) အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ အလႊာခြဲျခား ဖြ႕ဲ စည္းထားပါသည္။ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑ကို
က်ယ္ျပန္႔စြာ

အမ်ဳိးအစား(၈)မ်ဳိး

ခြျဲ ခားထား

ပါသည္။

၎တုိ႔မွာ

အေျခခံသတၱဳပစၥည္းလုပ္ငန္း၊

ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း

ႏွင့္

အျမင္ႏွင့္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း၊ အစားအစာ ႏွင့္ အခ်ဳိရည္ ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရလုပ္ငန္း၊ စက္မႈဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း၊ သစ္ႏွင့္
စကၠဴလုပ္ငန္းႏွင့္ ပိ႕ု ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း တုိ႕ ျဖစ္သည္။
စစ္တမ္းတံု႕ျပန္မႈမ်ားမွာ လက္ရိွလႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာလ အေျခအေနအား ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚသည့္အေျပာင္းအလဲကို ထင္ဟပ္ ပါသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ လတစ္လ၏ အလယ္ကာလတြင္
စုစည္းရရိွသည့္

ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို

ျမင့္မားလာသည့္ႏႈန္းႏွင့္

အေျခခံ

နိမ့္က်သည့္ႏႈန္း၊

ပါသည္။

ထုိ႕ျပင္ပိုမို

ညႊန္ကိန္းတစ္ခုစီအတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာႏႈန္းႏွင့္

'အစီရင္ခံစာ'က

တံု႕ျပန္မႈကို

ဆိုးရြားေသာႏႈန္းတံု႕ျပန္မႈအၾကား

ေဖာ္ျပသည့္

ရာခိုင္ႏႈန္းကို

အသားတင္ျခားနားမႈႏွင့္

တင္ျပပါသည္။

ေရာစပ္ထားေသာ

၎အျပင္
အညႊန္းကိန္း

ကိုလည္းတင္ျပပါသည္။ ဤအညႊန္းကိန္းမွာ တိုးတက္မႈေဆာင္ေသာ တံု႕ျပန္မႈ မ်ားႏွင့္ ''မေျပာင္းလဲေၾကာင္း'' ေျပာဆိုေသာ တံု႕ျပန္မႈမ်ား၏ ထက္၀က္ခြဲခန္႕ကို ေပါင္းစပ္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။

ေရာစပ္ထားေသာ

အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ

ဦးေဆာင္ညႊန္ကိန္းမ်ား၏

ဂုဏ္သိတၱိမ်ားရွိၾက၍

လက္ရွိ

ေျပာင္းလဲေနသည့္

လမ္းေၾကာင္းကို

ျပသသည့္

အဓိကအႏွစ္ခ်ဳပ္အတိုင္းအတာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၅၀.၀ အထက္ရွိေသာ္ အညႊန္းကိန္းက ဤေျပာင္းလဲကိန္းတြင္ ေယဘုယ် တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး ၅၀.၀ ေအာက္ေရာက္ရွိပါက
ဆုတ္ယုတ္မႈရွိေၾကာင္းျပသပါသည္။
၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း (Purchasing Managers' Index™) မွာ အညႊန္းကိန္းငါးခုကို အေျခခံထား ၍ အေလးတင္မႈမ်ား (Weight) ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္
အညႊန္းကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႕မွာ အမွာစာအသစ္

လက္ခံရရွိမႈ(၀.၃)၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ(၀.၂၅)၊ အလုပ္အကိုင္(၀.၂)၊ ေပးသြင္း သူမ်ား၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္

(၀.၁၅)ကုန္ပစၥည္း ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းမႈ(၀.၁) တုိ႕ျဖစ္ၿပီး ေပးသြင္းမႈ အညႊန္းကိန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို (စာရင္းသေဘာအရ) ႏႈိင္းယွဥ္မႈျပဳႏိုင္ရန္ ေျပာင္းျပန္ျပဳထားပါသည္။
IHS Markit သည္ အေရးႀကီးေသာ စစ္တမ္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိ္ ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း မရိွပါ။ သုိ႕ေသာ္ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ညိွႏႈိင္းထားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို မၾကာခဏ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပဳျပင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤလုပ္ရပ္က အခ်ိန္အခါအလိုက္ ညိွႏႈိင္းၿပီး အစဥ္တစိုက္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။
အေရးႀကီးေသာ

(ညွိႏိႈင္းထားျခင္းမရွိေသာ)အေရအတြက္

အခ်ိန္အခါအလိုက္ညိွႏိႈင္းထုတ္ျပန္သည့္

ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္

စာရင္းမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္

ဆက္တိုက္ျပဳျပင္ထားေသာ

အခ်ိန္ကာလအလုိက္ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊

ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို

မွာယူသူမ်ားသည့္

IHS Markitမွ

ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေ၀သည့္
ရရွိ

ႏိုင္ပါသည္။ေက်းဇူးျပဳ၍

economics@ihsmarkit.com ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

IHS Markit (www.ihsmarkit.com)
IHS Markit (Nasdaq: INFO) မွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္အေရးႀကီးသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေျဖရွင္းမႈ မ်ားတြင္ ကမၻာ့ဦးေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္ သတင္း အခ်က္အလက္၊
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို စီးပြားေရးဘ႑ာေရးႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဖာက္သည္ မ်ားကို ျဖန္႕ေ၀ ေပးၿပီး ၄င္းတို႕၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္ထက္ျမက္မႈကို
ျမွင့္တင့္ေပးပါသည္။ ၄င္းျပင္ အေလးအနက္ သိျမင္နားလည္ေစကာ ျပည့္စံုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ IHS Markit
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၏ 2018
IHS Markit Ltd မူပိုင္လုပ္ငန္း အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 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။
ယခုေဖာ္ျပသည့္ နစ္ေကး(Nikkei) ျမန္မာကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း (PMI™)၏ ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို IHS Markit က ပိုင္ဆုိင္သည္ (သုိ႕) လိုင္စင္ရရိွပါသည္။
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။

လွ်ဳိ႕ဝွက္ | Copyright © 2018 IHS Markit Ltd

စာမ်က္ႏွာ ၄ အနက္ ၄

