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คาดัชนีทว
ั ่ ไปเพิ่มขึ้นจาก 48.9 ในเดือนสิงหาคมมาอยูที่ 49.1 ในเดือน
กันยายน สงสัญญาณวาสภาวะของภาคการผลิตในอาเซียนปรับตัวลดลง
ในระดับเล็กน อย ถึงแมวาการปรับตัวลดลงนี้จะมีอัตราน อยลงกวาในเดือน
สิงหาคม แตคาดัชนี PMI ทัว
่ ไปก็มีคาตํ่าที่สุดเป็ นอันดับสองนับตัง้ แตเดือน
พฤศจิกายน 2015 ปั จจัยที่สงผลตอดัชนีคือการผลิตที่ลดลงในอัตราที่เร็วที่สุด
นับตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2017 และคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ลดลงอยางตอเนื่อง

ความคิดเห็น

ประเทศเมียนมารายงานวามีผลการดําเนินงานแข็งแกรงที่สุดในภูมิภาคเชน
เดียวกับที่พบทุกเดือนนับตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ คาดัชนีทว
ั ่ ไป (52.0) ไมมี
การเปลี่ยนแปลงจากเดือนสิงหาคม ชีแ
้ นะวาสภาวะการประกอบกิจการปรับ
ตัวดีข้ น
ึ ในระดับปานกลาง โดยไดรับแรงขับเคลื่อนจากผลผลิตและคําสัง่ ซื้อ
สินคาใหมที่เพิ่มขึ้นในระดับสูง คาดัชนีทว
ั ่ ไปของประเทศฟิ ลิปปิ นส (51.8) สง
สัญญาณวาสภาวะของภาคการผลิตปรับตัวดีข้ น
ึ ในระดับปานกลาง อยางไร
ก็ตาม อัตราการเติบโตนี้อยูในระดับที่ต่าํ ที่สุดในชวงสามเดือน

“ขอมูล PMI ในเดือนกันยายนแสดงใหเห็นถึงปั ญหาที่ภาคการผลิต
ในอาเซียนกําลังประสบเพิ่มเติม เนื่องจากสภาวะการประกอบกิจการ
ปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่สี่ติดตอกัน บริษท
ั มีรายงานวาคําสัง่ ซื้อสินคา
ใหมลดลงอยางตอเนื่อง และผลผลิตก็ลดลงเชนกัน ดังนัน
้ การจางงาน
จึงลดลงในอัตราที่สูงที่สุดในชวงเวลาเกือบสี่ปี และความคาดหวังตอ
ผลผลิตในอนาคตก็มีความเชื่อมัน
่ น อยลงดวย

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีรายงานวาสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวดีข้ น
ึ
ในเดือนกันยายน หลังจากที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบการสํารวจกอนหน า
โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไป (50.6) สงสัญญาณวามีการเติบโตในระดับเล็กน อย โดยคา
ดัชนีที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นสูงกวาคาเฉลี่ยนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา ประเทศ
เวียดนามพบวามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่คลายกัน ซึ่งเป็ นการเติบโต
ติดตอกันเป็ นเดือนที่สี่สิบหาในทัว
่ ทัง้ ภาคการผลิตสินคา อยางไรก็ตาม คา
PMI ลาสุดสําหรับประเทศเวียดนาม (50.5) มีคาตํ่าที่สุดในชวงเวลากวาสาม
ปี ครึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกันแลว สภาวะการประกอบกิจการในประเทศอินโดนีเซียยัง
คงปรับตัวลดลง โดยมีคา PMI ทัว
่ ไปตํ่าที่สุดเป็ นอันดับสอง (49.1) นับตัง้ แต
เดือนกรกฎาคม 2017 ในเดือนกันยายน (รองจากเดือนสิงหาคม) นอกจากนี้
ประเทศมาเลเซียก็รายงานวาสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลงในระดับ
ปานกลาง แมวาคาดัชนีทว
ั ่ ไป (47.9) จะมีคาที่สูงที่สุดในชวงสี่เดือนก็ตาม
ในขณะเดียวกัน ประเทศสิงคโปรรายงานวาสภาวะของภาคการผลิตใน
ประเทศปรับตัวลดลงในระดับสูงในเดือนกันยายน โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไป (43.1)
อยูในชวงของคาที่ต่าํ ที่สุดนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมา
(ตัง้ แตเดือนสิงหาคม 2012)

ตอ...

© 2019 IHS Markit

Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็นเกี่ยว
กับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“อยางไรก็ตาม การปรับตัวลดลงโดยรวมในภาคสวนอยูในระดับเล็ก
น อยเทานัน
้ โดยที่ PMI ลดลงจนมีคาตํ่าที่สุดเป็ นอันดับสองนับตัง้ แต
เดือนพฤศจิกายน 2015 อุปสงคที่ลดลงดูเหมือนวาจะเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่สงผลตอการเติบโต ในขณะที่ความกดดันจากภาวะเงินเฟ อลดลงเมื่อ
เทียบกับขอมูลที่ผานมา
“ขอมูลที่แบงตามประเทศแสดงใหเห็นวาพบการปรับตัวลดลงใน
ระดับสูงที่สุดในประเทศสิงคโปร รวมกับการปรับตัวลดลงในประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย”

PMI™ สําหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

โดยรวมแลว ภาคการผลิตของอาเซียนยังคงประสบปั ญหาในเดือนกันยายน
ขอมูลลาสุดสงสัญญาณวาเป็ นการปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่สี่ติดตอกัน ปริมาณ
คําสัง่ ซื้อสินคาลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดเป็ นอันดับสองในชวงเวลาเกือบหนึ่งปี
อุปสงคจากตางประเทศลดลงเป็ นครัง้ ที่สามในชวงเวลาสี่เดือน แมวาจะอยูใน
ระดับเล็กน อยเทานัน
้ ผลผลิตยังคงลดลงตามลําดับ โดยมีการลดลงในอัตราที่
เร็วขึ้นจนมีอัตราที่เร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2017
จํานวนพนักงานลดลงในเดือนกันยายนเชนเดียวกับที่พบทุกเดือนนับตัง้ แต
เดือนมิถุนายน ยิ่งไปกวานัน
้ อัตราการลดการจางงานนี้ยังเร็วขึ้นจนมีอัตราที่
เร็วที่สุดในชวงเวลาเกือบสี่ปี
บริษท
ั ลดการซื้อวัตถุดิบในเดือนกันยายน ซึ่งสอดคลองกับสภาวะอุปสงคที่
ออนตัวลง และกิจกรรมการจัดซื้อลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในชวงเวลาเกือบสี่
ปี ระดับสต็อกวัตถุดิบลดลงเป็ นเดือนที่สี่ติดตอกัน ในขณะที่สภาวะอุปสงคที่
ออนตัวยังคงสงผลใหระดับสต็อกสินคาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต
เดือนพฤษภาคม แมวาจะอยูในระดับเล็กน อย เวลาสงมอบของผูผลิตวัตถุดิบ
ยาวนานขึ้นเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนมกราคม และมีระดับที่สูงที่สุดในชวง
11 เดือน
ในขณะเดียวกัน ความกดดันจากภาวะเงินเฟ อชะลอตัวลงในเดือนกันยายน
ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยการเพิ่มขึ้นมีอัตราที่ชาที่สุดนับ
ตัง้ แตเดือนเมษายน อัตราที่ราคาผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นลดลงจนมีอัตราที่ต่าํ ที่สุด
ในรอบการเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑรอบปั จจุบันซึ่งเริ่มในเดือนพฤศจิกายน
2012 และโดยรวมแลวเพิ่มขึ้นในระดับเล็กน อยเทานัน
้
ประการสุดทาย ความคาดหวังเกี่ยวกับผลผลิตในอนาคตยังคงสดใสในเดือน
กันยายน อยางไรก็ตาม ระดับความเชื่อมัน
่ ที่เป็ นบวกนี้ลดลงจนอยูในระดับที่
ตํ่าที่สุดในชวงหกเดือน และตํ่ากวาคาเฉลี่ยนับตัง้ แตที่ทําการสํารวจมาอยาง
ชัดเจน

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

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบสํารวจมีการเก็บรวบรวมคําตอบในชวงครึ่งเดือนหลังของแตละเดือน และบงชีถ
้ ึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหน า ตัวแปรการสํารวจแตละตัวมีการคํานวณดัชนีการกระจาย ซึ่งเป็ นผลรวมของอัตรารอยละของคําตอบที่ “สูง
กวา” และครึ่งหนึ่งของอัตรารอยละของคําตอบที่ “ไมเปลี่ยนแปลง” ดัชนีนี้มีคาตัง้ แต 0 ถึง 100 โดยคาที่สูงกวา 50 บงชีว
้ า
โดยรวมแลวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหน า และคาที่ต่าํ กวา 50 บงชีว
้ าโดยรวมแลวลดลง จากนัน
้ จึงนํ าดัชนีนี้ไปกําจัด
ปั จจัยทางฤดูกาล ดัชนี ในอาเซียนไดรับการคํานวณโดยการถวงนํ้ าหนั กดัชนี ของประเทศรวมกัน นํ้ 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 จากคําตอบ
ในแบบสอบถามประจําเดือนที่สงไปยังผูจัดการฝ ายจัดซื้อในกลุมผูตอบแบบสํารวจซึ่งประกอบดวยผูผลิต
ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม รวมทัง้ สิน
้ ประมาณ
2,100 ราย ประเทศเหลานี้มีกิจกรรมการผลิตคิดเป็ น 98% ของมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตในอาเซียน*
กลุมผูตอบแบบสํารวจไดรับการแบงหมวดหมูตามรายละเอียดของภาคสวนและจํานวนพนักงานในบริษท
ั
โดยพิจารณาตามสัดสวนของผลกระทบที่มีตอ GDP

ประเทศไดรับการคํานวณจากมูลคาเพิ่มรายปี ของภาคการผลิต*

ตัวเลขทัว
่ ไปคือดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็ นคาเฉลี่ย
ถวงนํ้ 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
ขอมูลของเดือนกันยายน 2019 ไดทําการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-24 กันยายน 2019
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ PMI โปรดติดตอ economics@ihsmarkit.com.

IHS Markit (NYSE: INFO) คือผูนําของโลกดานขอมูลที่สําคัญ การวิเคราะห และโซลูชันสําหรับอุตสาหกรรม
และตลาดหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทัว
่ โลก บริษท
ั นํ าเสนอขอมูล การวิเคราะห และโซลูชันยุคใหมใหแกลูกคา
ในภาคสวนธุรกิจ การเงิน และภาครัฐ ซึ่งชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกคา และนํ าเสนอขอมูล
เชิงลึกที่นําไปสูการตัดสินใจอยางมัน
่ ใจหลังจากไดรับทราบขอมูลเป็ นอยางดีแลว IHS Markit มีลูกคาในภาคสวน
ธุรกิจและภาครัฐมากกวา 50,000 ราย ซึ่งรวมถึงรอยละ 80 ของบริษท
ั ใน Fortune Global 500 และสถาบันการ
เงินชัน
้ นํ าของโลก

หากทานไมตองการไดรับขาวประชาสัมพันธจาก IHS Markit โปรดสงอีเมลมาที่ joanna.vickers@ihsmarkit.
com. หากตองการอานนโยบายความเป็ นสวนตัวของเรา คลิก ที่นี่

เกี่ยวกับ PMI

ขณะนี้มีแบบสํารวจสําหรับดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) ในมากกวา
40 ประเทศ และในภูมิภาคที่สําคัญดวยเชนกัน ซึ่งรวมถึงยูโรโซน แบบสํารวจเหลานี้เป็ นแบบสํารวจทางธุรกิจที่
ไดรับความสนใจมากที่สุดจากทัว
่ โลก และไดรับการยอมรับจากธนาคารกลาง ตลาดการเงินและผูดําเนินการตัดสิน
ใจทางธุรกิจ ในดานความสามารถนํ าเสนอดัชนีที่แสดงแนวโน มทางเศรษฐกิจในแตละเดือนที่มีความถูกตอง ทัน
ตอเหตุการณ 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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