သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၀၇.၃၀ (ဂ်ာကာတာ)/၀၀း၃၀(UTC)၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁)ရက္အထိ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထား ပါသည္။

နစ္ေကး အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI™
ASEAN ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ မသိမသာ ႀကီးထြားလာခဲ့ျခင္း

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑သည္လည္္း အနည္းငယ္မွ်သာ

အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္မ်ား

ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ား အနည္းအက်ဥ္း တုိးလာျခင္း



ထုတ္လုပ္မႈ ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေဖာင္းပြမႈ ပုိျမန္လာ၍
ကုမၸဏီမ်ားက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ထပ္ၿပီး ျမႇင့္တင္ခဲ့ရျခင္း



လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေကာင္းျမင္မႈမွာ ၃၂ လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးမွာ
ရွိေနျခင္း

နစ္ေကး အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ PMI
အခ်ိန္အခါအလိုက္ ညိွႏိႈင္းမႈ၊ ၅၀ = ယခင္လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈမရိွ
ျမင့္တက္လာသည့္တိုးတက္မႈႏႈန္း

တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္၊ မေလးရွား ႏွင့္ စကၤာပူက
ဆုတ္ယုတ္မုႈ ႏႈန္း က်ဆင္းလာေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကကာ
အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံကမူ ျပန္လည္ ဆုတ္ယုတ္မႈဆီ ဦးတည္လာခဲ့ပါသည္။
ထုတ္လုပ္မႈ PMI™ အရ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အဆင့္မ်ားမွာ- ေဖေဖၚဝါရီလ
ဗီယက္နမ္

၅၄.၂

၂၁-လ ျမင့္

ဖိလိပုိင္

၅၃.၆

၂-လ ျမင့္

ျမန္မာ

၅၁.၉

၁၃-လ ျမင့္

ထုိင္း

၅၀.၆

မေျပာင္းလဲ

မေလးရွား

၄၉.၄

၂၁-လ ျမင့္

အင္ဒုိနီးရွား

၄၉.၃

၂-လ နိမ့္

စင္ကာပူ

၄၈.၆

၅-လ ျမင့္

တစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI
အခ်ိန္အခါအလိုက္ ညိွႏိႈင္းမႈ၊ ၅၀ = ယခင္လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈမရိွ
ျမင့္တက္သည့္ က်ဳံ႕/က်ဆင္းမႈႏႈန္း

ျမင့္တက္လာသည့္တိုးတက္မႈႏႈန္း

အင္ဒိုနီရွား
မေလးရွား
ျမန္မာ
စင္ကာပူူ

ဇာစ္ျမစ၊ နစ္ေကး IHS Markit

ႏွစ္၏ အစပုိင္းတြင္ တန႔္ေနခဲ့သည့္ အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
အေျခအေနမ်ားမွာ နစ္ေကး အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ ဝယ္ယူေရး

ထိုင္း
ဗီယက္နမ္
ျမင့္တက္သည့္ က်ဳံ႕/က်ဆင္းမႈႏႈန္း

ဖိလစ္ပိုင္

မန္ေနဂ်ာ၏ အၫႊန္း (PMI™) ႏွင့္အညီ ေဖေဖၚဝါရီလထဲ အရွိန္
ရလာခဲ့ပါသည္။

ဇာစ္ျမစ၊ နစ္ေကး IHS Markit

ဇန္ဝါရီလထဲ ၅၀.၀ ရွိခဲ့ရာမွ ေဖေဖၚဝါရီလမွာ ၅၀.၃ ရွိလာျခင္းသည္၊
မသိသာေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ပုိင္းတြင္

ႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ PMI ေဒတာက စစ္တမ္းထဲတြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ ခုနစ္ႏုိင္ငံ

ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ တုိးတက္လာမႈ ျဖစ္ပါသည္။ တုိးတက္မႈ ႏႈန္းမွာ

ထဲမွ ေလးႏုိင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အေျခအေနမ်ား

မသိသာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ား တုိးလာျခင္းက

တုိးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံ၏

အၫႊန္းကုိ ျမင့္တက္လာရန္ ပံ့ပုိးခဲ့ၾကသည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံ

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ေအာ္ဒါ အသစ္မ်ား ႏွစ္ခုစလံုးေ
ဲ ဖေဖာ္ဝါရီလတြင္

ႏုိင္ငံမ်ား အမ်ားစုထဲတြင္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား ႏွင့္ စင္ကာပူတ႔မ
ုိ ွလၿြဲ ပီး၊

ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ဇန္ဝါရီလတြင္း တိုးတက္မႈရွိလာသည့္

လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား ပုိေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါသည္။

ငါးႏုိင္ငံအျဖစ္မွ တစ္ႏိုင္ငံ ေလ်ာ႔သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ေဖေဖၚဝါရီလထဲတြင္ အတိုးတက္ဆံုးအျဖစ္

အားေကာင္းသည့္ ျပည္တြင္းမွ ဝယ္လုိအားျဖင့္ အာဆီယံ၏

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျပီး၂၁-လ အတြင္းမွာ အေကာင္းဆံုး တုိးတက္မႈကုိ

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာျခင္းကုိ ေမာင္းႏွင္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ပသု႔ိ

ျပသခဲ့သည့္အေလ်ာက္ တုိးတက္မႈ အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဖိလိပုိင္၏
ေနရာကုိ ဝင္ယူခဲ့ပါသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္
ၾကသူတုိ႔သည္ အသင့္အတင့္
တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္လံုး
အတြက္ ပ်မ္းမွ်ႏွင့္ စာလွ်င္ နိမ့္က်ေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက မသိမသာ
ပုိအားေကာင္းလာသည့္ႏႈန္းျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏
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ေရာင္းခ်မႈ အသစ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ က်ဆင္းခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္ စုစုေပါင္း
လုပ္ငန္း အသစ္မ်ားမွာ ဆက္ၿပီး တုိးလာခဲ့ပါသည္။
ေဖာက္သည္မ်ားဘက္မွ ဝယ္လုိအား ပုိေကာင္းမြန္လာျခင္းက ေဒသ
တစ္ရပ္လံုးတြင္ ဝယ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ား ငါးလအထိ တုိးတက္လာေအာင္
ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ အေထာက္အကူျပဳ းခဲ့ပါသည္။ ယင္းတခ်ိန္တည္းမွာ၊
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႀကီးထြားလာျခင္းက ကုန္ေခ်ာ
လက္က်န္သိုေလွာင္မႈပမာဏ ပိုတိုးလာခဲ့ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ အႀကိဳ

သုိေလွာင္ထားသည့္ ကုန္စည္ပမာဏ အနည္းအမ်ားမွာမူ က်ယ္ျပန႔္စြာ
တည္ျငိမ္ေနခဲ့ပါသည္။
ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္း အသစ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ၿပီး တုိးရလာခဲ့သည့္
တုိင္ေအာင္၊ အလုပ္ေနရာသစ္ (အလုပ္အကိုင္)မ်ားမွာ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္
က်ယ္ျပန႔္စြာ တန႔္လ်က္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း၊ လက္က်န္
အလုပ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ၿပီး က်ဆင္းလာမႈက ယင္းကိုေထာက္ျပေနသလုိ
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္အပိုင္းအတြက္ ဖိအားမ်ား
မရွိေသးေၾကာင္း ေနာက္ဆံုး ေဒတာမ်ားက ၫႊန္ျပေနၾကပါသည္။
ကုန္က်စရိတ္မ်ား တုိးလာေနျခင္းကုိ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား တေလွ်ာက္မွာ
ဆက္ၿပီး မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကရာ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းမွာ သံုးႏွစ္
အတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပါဝင္ေျဖၾကားခဲ့သူ အမ်ားစုက

သံုးသပ္ခ်က္အာဆီယံ ထုတ္လုပ္ေရး PMI စစ္တမ္း ေဒတာကုိ သံုးသပ္ရာတြင္၊
စစ္တမ္းးကုိ ျပဳစုေပးသည့္ IHS Markit မွ စီးပြားေရး ပညာရွင္ Bernard
Aw ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ-

“ျခံဳၿပီးေျပာရပါက၊ အာဆီယံေဒသတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ ၾကသူတုိ႔သည္
၂၀၁ရ ခုႏွစ္ အစပုိင္းတြင္ ေႏွးေကြးစြာ စတင္ခဲ့ၾကသည့္
ေနာက္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေျခအေန တစ္ရပ္လံုးမွာ အသစ္တဖန္ တုိးတက္
လာေနေၾကာင္းကုိ ညႊန္ျပေနပါသည္။ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံ
အမ်ားစုတုိ႔မွာ သိသာသည့္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
သု႔ေ
ိ သာ္၊ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကြျဲ ပားသည့္

ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည့္ အတုိင္းဆုိလွ်င္၊ ေဒသခံ ေငြေၾကးမ်ား

ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တုိးတက္လာခဲ့ၾကပါသည္။

ေစ်းက်လာကာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ေစ်းႀကီးလာျခင္းက စရိတ္စကမ်ား

“အာဆီယံေဒသတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္သူတုိ႔ အၾကားမွာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ

ျမင့္တက္လာျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
စစ္တမ္းထဲ အက်ံဳးဝင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား အားလံုးတြင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကုိ
ၾကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း၊ မေလးရွား ႏုိင္ငံမွာ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္မ်ား စံခ်ိန္တင္
ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းထဲ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူတုိ႔က ရင္းဂစ္ေငြ
တန္ဖုိးက်မႈကုိ အဓိက အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။
ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္မ်ား၏ ဝန္ထုပ္ သိသိသာသာႀကီး ျမင့္တက္လာမႈက
ထုတ္လုပ္သူတုိ႔အား ၄င္းူတုိ႔၏ ေရာင္းေစ်းမ်ားကုိ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ

ယံုၾကည္မႈမ်ား သိသိသာသာႀကီး ကြျဲ ပားေနျခင္းက ထုိအခ်က္ကုိ
ထင္ဟပ္ေနေစပါသည္။ ဖိလိပုိင္၊ အင္ဒုိနီးရွား ႏွင့္ ဗိယက္နမ္ ႏုိင္ငံမ်ားထဲရွိ
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေပးၾကသူတုိ႔က လာမည့္ ၁၂-လအတြက္
အေကာင္းျမင္ေန ၾကခ်ိန္မွာ၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ားမွာမူ
အေကာင္းျမင္မႈ အဆင့္ သိသိသာသာႀကီး နိမ့္က်ေနပါသည္။ လာမည့္
တစ္ႏွစ္ကာလဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆုိးျမင္မႈကုိ
ထုတ္ေဖၚခဲ့သည္မွာ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံထဲမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ

ျမႇင့္တင္ေပးရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျခံဳေျပာရလွ်င္၊ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ေရး စရိတ္စကမ်ားမွာ

“တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္၊ အာဆီယံ ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ ဝယ္လုိအား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ေနာက္ပုိင္းမွာ အျမန္ဆံုး ႏႈန္းျဖင့္ ျမင့္တက္
လာခဲ့ပါသည္။ အက်ံဳးဝင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား အားလံုးမွ ေရာင္းေစ်း
ပုိမိုျမင့္မားလာေၾကာင္း အစီရင္ ခံခဲ့ၾကရာ၊ မေလးရွား ႏုိ္င္ငံတြင္း
ျမင့္တက္မႈမွာ အျမန္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ပစၥည္းေပးသြင္းၾကသူတုိ႔၏ လုပ္ကုိင္မႈ အေျခအေနမွာ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္

သိသိသာသာ က်ဆင္းလာမႈက၊ အထူးသျဖင့္ ႀကီးထြားမႈ အတြက္ ျပည္ပမွ
ဝယ္လုိအားကုိ အားကုိးၾကရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဆုိလွ်င္၊ ယံုၾကည္မႈ
ကြျဲ ပားရျခင္းကုိ ရွင္းျပႏုိင္ပါသည္။ မၾကာမီတုန္းက ေဒသခံ ေငြေၾကးမ်ား
ေစ်းက်လာျခင္းက ႏုိင္ငံျခားမွ ဝယ္လုိအားကုိ ျမႇင့္တင္ မေပးႏုိင္ခဲ့သည့္
အျပင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္မားလာေစသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ဖန္တီး

မသိမသာ ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ရာ၊ ဝယ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ား

ေပးခဲ့ပါသည္။

တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ခဲ့ပါသည့္။ မည္သ႔ပ
ုိ င္ျဖစ္ေစ၊

“လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာေနျခင္းမွာ အာဆီယံ

စစ္တမ္းထဲ ပါဝင္ၾကသည့္ ခုနစ္ႏုိင္ငံ အနက္ သံုးႏုိင္ငံထဲမွာသာ လုပ္ငန္း
ၿပီးဆံုးမႈ အခ်ိန္ ပုိၾကာလာျခင္းကုိ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကသည္။
အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရပါက၊ အာဆီယံ ကုန္ထုတ္လုပ္ၾကသူတ႔ုိ
အၾကားတြင္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ သမုိင္းလာ ပ်မ္းမွ်ထက္
နိမ့္က်လာကာ ၃၂ လအတြင္းမွာ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံအလုိက္
PMI ေဒတာကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ေဒသထဲက ႏုိင္ငံမ်ား၏

ကုန္ထုတ္လုပ္ၾကသူတုိ႔ အတြက္ အဓိက စုိးရိမ္စရာ အခ်က္အျဖစ္
ရွိၿမဲရွိေနကာ၊ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ၄င္းတုိ႔သည္ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ ႀကီးျမင့္လာမႈ
အခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာက္သည္မ်ား အေပၚသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္
အားထုတ္လုိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္မ်ား
ေဖာင္းပြလာေနျခင္းမွာ ထုတ္လုပ္သူတ႔ုိ ေတာင္းဆုိၾကသည့္
ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ျမန္ဆန္စြာ ျမင့္တက္လာေနၾကရာ၊ ရရွိႏုိင္သည့္

အနာဂတ္ဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ သိသိသာသာ ကြျဲ ပားေနသည္ကုိ

အျမတ္အစြန္းမ်ားမွာ နည္းနည္း လာေနပါသည္။

ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

“မူဝါဒေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရလွ်င္၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ
ျမင့္တက္လာေနျခင္းက အာဆီယံ ဗဟုိဘဏ္ မ်ားထံမွ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ
ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးမႈမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးရန္ ပုိၿပီး ေတာင္းဆုိ
လာႏုိင္ပါသည္။ သု႔ျိ ဖစ္၍ အာဆီယံ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ထဲ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သလုိ
တုိးတက္မႈကုိ အားေပးႏုိင္မည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ
ခ်မွတ္လာၾကမည္ဟု ယူဆစရာ ရွိေနပါသည္။”

-ၿပီးဆံုးပါၿပီ-
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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 စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲပ
့ ါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ Nikkie 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 အာရွ၏
ိ
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
အာရွ သံုးသပ္ခ်က္ စာေစာင္ အား
လူႀကီးမင္း၏ အိမ္ (သို႔) ရံုးသို႔
အပတ္စဥ္ ပို႔ေပးေနပါမည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ဆက္သြယ္ရန္
IHS Markit (About PMI and its comment)
Bernard Aw, Economist
Telephone +65-6922-4226
Email bernard.aw@ihsmarkit.com

Jerrine Chia, Marketing and Communications
Telephone +65-6922-4239
E-mail jerrine.chia@ihsmarkit.com

Nikkei inc. (About Nikkei)
Ken Chiba, Deputy General Manager, Public Relations Office
Atsushi Kubota, Manager, Public Relations Office
Telephone +81-3-6256-7115
Email koho@nex.nikkei.co.jp
အယ္ဒီတာထံသို႕ မွတ္စုမ်ား
အာဆီယံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI® (၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း®)ကို IHS Markit ကျပဳစုထုတ္ေ၀၍ ၄င္းအညႊန္းကိန္းမွာ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၁၀၀
၀န္းက်င္၏ ကိုယ္စားျပဳ Panel အဖြ႕ဲ ထံမွ ေကာက္ယူစုစည္းရရွိသည့္ စစ္တမ္းမူလကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊
မေလးရွား၊ျမန္မာ၊ ၊ဖိလိပိုင္ ႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ား ဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အတူတကြ ေပါင္းစည္းပါက ဤႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဆီယံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္၏
ခန္႕မွန္းေျခ ၉၈% ရွိပါ သည္။
၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း (PMI) ၏ စစ္တမ္းဆိုင္ရာနည္းပညာမွာ ေရာင္းခ်ရမႈ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ကုန္ပစၥည္းလက္က်န္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားစသည့္ ကိန္းရွင္မ်ားကို ထက္ၾကပ္မကြာ
စူးစမ္းျခင္းျဖင့္

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္

ျမင့္တက္လာေစ

ပါသည္။

ညႊန္ကိန္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို
ၾကပါသည္။အတိအက်အားျဖင့္

မ်ားကို

ပိုမိုနားလည္

ႏုိင္ငံမ်ားစြာရွိ

အေျခအေနကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
သေဘာ

ဗဟိုဘဏ္မ်ား

ေပါက္ရန္

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ႏွင့္ေကာ္ပိုရိတ္ႏွင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

(ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္အပါအ၀င္) သည္

အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး

ဘ႑ေရးဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဳဟာကို

၄င္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကို

ညႊန္ျပေပးသည့္ ထင္ရွားေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ

ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္
အတိုးႏႈန္းဆိုင္ရာ

ဂုဏ္သတင္းကို

စီးပြားေရးဆန္းစစ္သူမ်ားက
က်ယ္ျ ပန္႕စြာ

အသံုးျပဳ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ PMIစစ္တမ္းမ်ားမွာ လစဥ္ထုတ္ေ၀ ျဖန္႕ခ်ိသည့္ စီးပြားေရး အေျခ အေနမ်ားဆိုင္ရာ ပထမဆံုးေသာညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍
အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပဳစုထုတ္ေ၀သည့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားထက္ ၄င္းတိ႕ု ကို ႀကိဳတင္ဦးစြာ ရရွိႏုိင္ ပါသည္။
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

Markitမွ

ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေ ၀သည့္
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၏ 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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