ขาวประชาสัมพันธ
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PMI™ ส าํ หร บ
ั ภาคการผล ต
ิ ใน
อาเซ ย
ี น โดย IHS Markit
สภาวะการประกอบธุรกิจปรับตัวลดลงในอัตรา
ที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2015
ผลการสํารวจที่ สําคัญ
ผลผลิตลดลงติดตอกันเป็ นเดือนที่สอง
คําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงเป็ นครัง้ แรกในชวงหกเดือน
กิจกรรมการซื้อลดลงในอัตราที่เร็วขึ้น
สภาวะการประกอบกิจการของบริษท
ั ผูผลิตในอาเซียนปรับตัวลดลงในอัตราที่
เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2015 ในเดือนสิงหาคม ตามดัชนีผูจัดการ
ฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index (PMI™) ทัว
่ ไปของ IHS
Markit ซึ่งคาดัชนีทว
ั ่ ไปไดรับผลกระทบจากคําสัง่ ซื้อสินคาใหมและผลผลิตที่
ลดลง

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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ดัชนีทว
ั ่ ไปลดลงเพิ่มเติมจนมีคาตํากวาคาปกติที่ 50.0 โดยลดลงจาก 49.5 ใน
เดือนกรกฎาคม มาอยูที่ 48.9 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสงสัญญาณวาสภาวะของ
ภาคการผลิตในอาเซียนปรับตัวลดลงเพิ่มเติม และมีอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แต
ชวงปลายปี 2015 ปั จจัยที่สงผลใหเกิดการปรับตัวลดลงคือคําสัง่ ซื้อสินคาใหม
ที่ลดลงระดับปานกลาง และผลผลิตที่ลดลงติดตอกันเป็ นเดือนที่สอง อุปสงค
จากตางประเทศที่ลดลงในระดับสูงที่สุดนับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2015 ยัง
สงผลตอคําสัง่ ซื้อสินคาใหมโดยรวมเชนกัน อยางไรก็ตาม มีเพียงสามประเทศ
จากทัง้ หมดเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจรายงานวาสภาวะการประกอบกิจการ
ปรับตัวลดลง

ความคิดเห็น

ประเทศสิงคโปรรายงานวาสภาวะของภาคการผลิตในประเทศปรับตัวลดลงใน
ระดับสูง โดยที่คาดัชนีทว
ั ่ ไปของเดือนสิงหาคม (42.9) มีคาตําที่สุดนับตัง้ แตที่
เริ่มทําการสํารวจมาและเคยมีคาที่เทากันนี้เมื่อกอนหน านี้ นอกจากนี้ ประเทศ
มาเลเซียยังรายงานวาสภาวะการผลิตปรับตัวลดลงในระดับสูง โดยที่คาดัชนี
ทัว
่ ไป (47.4) มีคาตําที่สุดนับตัง้ แตเดือนมีนาคม ประเทศอินโดนีเซียรายงาน
วาสภาวะธุรกิจปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และคาดัชนีทว
ั ่ ไป (49.0) แสดงให
เห็นถึงการปรับตัวลดลงในระดับที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2017

“เห็นไดชัดเจนวามีความแตกตางกันเป็ นอยางมากในระหวางประเทศ
ที่ทําการสํารวจ โดยในขณะที่ประเทศสิงคโปรระบุวามีการปรับตัวลด
ลงเทากับระดับตําที่สุดที่เคยพบเมื่อกอนหน านี้นับตัง้ แตที่เริ่มทําการ
สํารวจในปี 2012 ในทางตรงกันขาม ประเทศพมากลับมีสภาวะการ
ประกอบกิจการที่ปรับตัวดีข้ น
ึ ในระดับปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบกันแลว คาดัชนีทว
ั ่ ไปของประเทศไทย (50.0) สงสัญญาณวา
สภาวะการประกอบกิจการไมมีการเปลี่ยนแปลง และบงชีว
้ ามีการชะลอตัวทัว
่
ทัง้ ภาคการผลิต ในขณะเดียวกัน ดัชนีทว
ั ่ ไปของประเทศเวียดนาม (51.4) สง
สัญญาณวามีการขยายตัวเล็กน อย แมวาจะเป็ นอัตราที่ชาที่สุดในชวงหกเดือน
ก็ตาม ประเทศฟิ ลิปปิ นสรายงานคาที่แสดงวาสภาวะการประกอบกิจการปรับ
ตัวดีข้ น
ึ ซึ่งเป็ นหนึ่งในอัตราที่เร็วที่สุดในตลอดชวงปี 2019 ที่ผานมา โดยคา
ดัชนีทว
ั ่ ไปที่เทากับ 51.9 สงสัญญาณวามีการปรับตัวดีข้ น
ึ ในระดับปานกลาง
ประการสุดทาย ดัชนีทว
ั ่ ไปของประเทศพมา (52.0) บงชีว
้ าสภาวะของภาค
สวนปรับตัวดีข้ น
ึ เป็ นเดือนที่สิบติดตอกัน แมวาจะอยูในระดับตําที่สุดในชวง
เจ็ดเดือนก็ตาม
โดยรวมแลว ภาคการผลิตของอาเซียนยังคงประสบปั ญหาในเดือนสิงหาคม
เนื่องจากสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลงจนมีคาตําที่สุดในชวงเวลา
เกือบสี่ปี อุปสงคจากตางประเทศลดลงเป็ นเดือนที่สองติดตอกันในชวงสาม
ตอ...

© 2019 IHS Markit

Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็นเกี่ยว
กับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ภาคการผลิตในอาเซียนยังคงสงสัญญาณการปรับตัวลดลงในเดือน
สิงหาคม ตามขอมูลการสํารวจ PMI ลาสุด อัตราการปรับตัวที่ลดลงนี้
เร็วขึ้นจนมีอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2015 เนื่องจาก
คําสัง่ ซื้อสินคาใหมและผลผลิตที่ลดลงสงผลตอคาดัชนีทว
ั ่ ไป

“แมวาสภาวะธุรกิจจะไมสดใส แตผูผลิตสวนใหญยังคงมีความเชื่อ
มัน
่ ในการเติบโตของผลผลิตในอนาคต โดยมีความหวังวาอุปสงคของ
ลูกคาจะปรับตัวดีข้ น
ึ ”

PMI™ ส าํ หร บ
ั ภาคการผล ต
ิ ในอาเซ ย
ี น โดย IHS Markit

เดือน ในขณะที่คําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ
โดยปริมาณคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงในระดับเล็กน อย ทําใหแนวโน มการ
เติบโตติดตอกันในชวงหาเดือนสิน
้ สุดลง และทําใหการผลิตลดลงอยางตอ
เนื่องเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2017 อยางไรก็ตาม ผลผลิตที่ลด
ลงโดยรวมอยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้
สภาวะอุปสงคที่ปรับตัวลดลงสงผลใหกิจกรรมการซื้อลดลงในอัตราที่เร็วขึ้น
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางในเดือนกรกฎาคมมาเป็ นอัตราที่เร็วที่สุดนับ
ตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน 2015 บริษท
ั ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับระดับสินคา
คงคลังในเดือนสิงหาคม โดยสต็อกวัตถุดิบลดลงเป็ นเดือนที่สามติดตอกัน
แมวาจะมีอัตราที่ชากวาเดือนกรกฎาคมก็ตาม สต็อกสินคาสําเร็จรูปลดลงเล็ก
น อย และอัตราการลดลงของสต็อกไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนกรกฎาคม การ
ดําเนินงานของผูจําหนายสินคาปรับตัวดีข้ น
ึ เพิ่มเติมในเดือนสิงหาคมเนื่องจาก
เวลาสงมอบของผูผลิตวัตถุดิบสัน
้ ลง
ขอมูลในเดือนสิงหาคมแสดงใหเห็นวาจํานวนพนักงานลดลงติดตอกันเป็ น
เดือนที่สาม อยางไรก็ตาม การลดจํานวนการจางงานมีอัตราลดลงเล็กน อย
จากในเดือนกรกฎาคมซึ่งมีคาที่ตําที่สุดในชวงสามปี ครึ่ง โดยเห็นไดชัดเจนวา
มีเพียงสามประเทศจากทัง้ หมดเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจรายงานวาจํานวน
พนักงานลดลง ในขณะที่ประเทศฟิ ลิปปิ นสระบุวามีจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูงที่สุดในชวงเวลาเกือบสองปี
สําหรับดานราคา ผูผลิตในอาเซียนระบุวาความกดดันดานเงินเฟ อชะลอตัว
ในเดือนสิงหาคม โดยตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อย และมีอัตราที่ชา
กวาในเดือนกรกฎาคม ในขณะเดียวกัน ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นในระดับที่ลดลง
ทามกลางสภาวะอุปสงคที่ยากลําบาก
ปริมาณงานคงคางลดลงเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน แมจะมีอัตราที่ชาลงจาก
เดือนกรกฎาคมก็ตาม
ประการสุดทาย ความคาดหวังเกี่ยวกับผลผลิตในอนาคตยังคงเป็ นบวกโดย
ทัว
่ ไปในเดือนสิงหาคม โดยที่ระดับความเชื่อมัน
่ สวนใหญไมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดือนกรกฎาคม อยางไรก็ตาม ความเชื่อมัน
่ ยังคงอยูในระดับที่ซบเซา
อยางมากเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา

PMI สําหรับภาคการผลิต
อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / เมียนมา / ฟิ ลิปปิ นส
สิงคโปร / ไทย / เวียดนาม

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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นักเศรษฐศาสตร
IHS Markit
โทรศัพท +44 1491-461-019
lewis.cooper@ihsmarkit.com

Bernard Aw
หัวหน านักเศรษฐศาสตร
IHS Markit
โทรศัพท +65-6922-4226
bernard.aw@ihsmarkit.com

Joanna Vickers
ฝ ายการสื่อสารองคกร
IHS Markit
โทรศัพท +44-207-260-2234
joanna.vickers@ihsmarkit.com

วิธีการสํารวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบสํารวจมีการเก็บรวบรวมคําตอบในชวงครึ่งเดือนหลังของแตละเดือน
และบงชีถ
้ ึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหน า ตัวแปรการสํารวจแตละตัวมีการคํานวณดัชนีการกระจาย ซึ่งเป็ นผลรวมของอัตรารอยละของคําตอบที่ “สูง
กวา” และครึ่งหนึ่งของอัตรารอยละของคําตอบที่ “ไมเปลี่ยนแปลง” ดัชนีนี้มีคาตัง้ แต 0 ถึง 100 โดยคาที่สูงกวา 50 บงชี้
วาโดยรวมแลวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหน า และคาที่ตํากวา 50 บงชีว
้ าโดยรวมแลวลดลง จากนัน
้ จึงนํ าดัชนีนี้ไปกําจัด
ปั จจัยทางฤดูกาล ดัชนี ในอาเซียนไดรับการคํานวณโดยการถวงน ํ าหนั กดัชนี ของประเทศรวมกัน น ํ าหนั กของ

IHS Markit เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ ชื่อบริษท
ั และชื่อ
ผลิตภัณฑอ่ น
ื ๆ ทัง้ หมดอาจเป็ นเครื่องหมายการคาของเจาของที่เกี่ยวของ © 2019 IHS Markit Ltd. สงวนสิทธิ ์
ทุกประการ

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในอาเซียนโดย IHS Markit ไดรับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคําตอบใน
แบบสอบถามประจําเดือนที่สงไปยังผูจัดการฝ ายจัดซื้อในกลุมผูตอบแบบสํารวจซึ่งประกอบดวยผูผลิตใน
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม รวมทัง้ สิน
้ ประมาณ 2,100
ราย ประเทศเหลานี้มีกิจกรรมการผลิตคิดเป็ น 98% ของมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตในอาเซียน* กลุมผู
ตอบแบบสํารวจไดรับการแบงหมวดหมูตามรายละเอียดของภาคสวนและจํานวนพนักงานในบริษท
ั
โดย
พิจารณาตามสัดสวนของผลกระทบที่มีตอ GDP

ประเทศไดรับการคํานวณจากมูลคาเพิ่มรายปี ของภาคการผลิต*

ตัวเลขทัว
่ ไปคือดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็ นคาเฉลี่ย
ถวงน ํ าหนักของดัชนีหาดัชนี ไดแก คําสัง่ ซื้อสินคาใหม (30%), ผลผลิต (25%), จํานวนพนักงาน (20%), เวลาสง
มอบของผูผลิตวัตถุดิบ (15%) และสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื (10%) ในการคํานวณ PMI ดัชนีเวลาสงมอบของผูผลิต
วัตถุดิบไดรับการคํานวณแบบผกผันเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สามารถนํ าไปเปรียบเทียบไดกับดัชนีอ่ น
ื ๆ
หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาลเป็ น
ครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล
ขอมูลของเดือนสิงหาคม 2019 ไดทําการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-23 สิงหาคม 2019
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ PMI โปรดติดตอ economics@ihsmarkit.com.

IHS Markit (NYSE: INFO) คือผูนําของโลกดานขอมูลที่สําคัญ การวิเคราะห และโซลูชันสําหรับอุตสาหกรรมและ
ตลาดหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทัว
่ โลก บริษท
ั นํ าเสนอขอมูล การวิเคราะห และโซลูชันยุคใหมใหแกลูกคาในภาค
สวนธุรกิจ การเงิน และภาครัฐ ซึ่งชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกคา และนํ าเสนอขอมูลเชิงลึกที่
นํ าไปสูการตัดสินใจอยางมัน
่ ใจหลังจากไดรับทราบขอมูลเป็ นอยางดีแลว IHS Markit มีลูกคาในภาคสวนธุรกิจและ
ภาครัฐมากกวา 50,000 ราย ซึ่งรวมถึงรอยละ 80 ของบริษท
ั ใน Fortune Global 500 และสถาบันการเงินชัน
้ นํ า
ของโลก

หากทานไมตองการไดรับขาวประชาสัมพันธจาก IHS Markit โปรดสงอีเมลมาที่
com. หากตองการอานนโยบายความเป็ นสวนตัวของเรา here.

joanna.vickers@ihsmarkit.

เกี่ยวกับ PMI

ขณะนี้มีแบบสํารวจสําหรับดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) ในมากกวา
40 ประเทศ และในภูมิภาคที่สําคัญดวยเชนกัน ซึ่งรวมถึงยูโรโซน แบบสํารวจเหลานี้เป็ นแบบสํารวจทางธุรกิจที่ได
รับความสนใจมากที่สุดจากทัว
่ โลก และไดรับการยอมรับจากธนาคารกลาง ตลาดการเงินและผูดําเนินการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ ในดานความสามารถนํ าเสนอดัชนีที่แสดงแนวโน มทางเศรษฐกิจในแตละเดือนที่มีความถูกตอง ทันตอ
เหตุการณ และมักจะแตกตางจากดัชนีอ่ น
ื ๆ หากตองการเรียนรูเพิ่มเติม โปรดไปที่ ihsmarkit.com/products/
pmi.html

*ที่มา: ตัวชีว
้ ัดในฐานขอมูลการพัฒนาโลกของธนาคารโลก

การปฏิเสธความรับผิด

สิทธิทรัพยสินทางปั ญญาในขอมูลที่จัดหาใหในเอกสารนี้เป็ นของหรือเป็ นสิทธิใ์ ชงานของ IHS Markit ไมอนุญาตใหมีการใชงานโดยไมไดรับอนุญาตใด ๆ หากไมไดรับความยินยอมจาก IHS Markit กอน ซึ่งรวมถึงแต
ไมจํากัดเพียงการทําสําเนา การแจกจาย การสงตอหรือการเปิ ดเผยขอมูลใด ๆ IHS Markit จะไมตองมีความรับผิด หน าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ สําหรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือขอมูล ("ขอมูล") ที่อยูในเอกสารนี้ ขอ
ผิดพลาด ความไมถูกตอง การละเวน หรือความลาชาใด ๆ ของขอมูล หรือการดําเนินการใด ๆ ที่กระทําไปโดยเชื่อถือตามขอมูลดังกลาว ไมวาในกรณีใดก็ตาม IHS Markit จะไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายในกรณี
พิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอันเป็ นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลนี้ Purchasing Managers’ Index™ และ PMI® เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Markit
Economics Limited หรือเป็ นสิทธิใ์ ชงานของ Markit Economics Limited IHS Markit เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ
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