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PMI™ ส าํ หร บ
ั ภาคการผล ต
ิ ใน
อาเซ ย
ี น โดย IHS Markit
PMI มีคาตําที่สุดในชวงสองปี
ในเดือนกรกฎาคม
ผลการสํารวจที่ สําคัญ
ผลผลิตลดลงเป็ นครัง้ แรกในชวงสองปี ...
...แมวาคําสัง่ ซื้อสินคาใหมจะเพิ่มขึ้นเล็กน อยก็ตาม
จํานวนพนักงานลดลงเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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ขอมูลลาสุดชีแ
้ นะวาสภาวะการผลิตในอาเซียนปรับตัวลดลงเพิ่มเติมเมื่อ
เริ่มตนไตรมาสที่สาม ตามดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing
Managers’ Index (PMI™) ทัว
่ ไปของ IHS Markit
ดัชนีทว
ั ่ ไปลดลงจาก 49.7 ในเดือนมิถุนายน มาอยูที่ 49.5 ในเดือน
กรกฎาคม ซึ่งสงสัญญาณวาสภาวะการประกอบกิจการของผูผลิตใน
อาเซียนปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน นอกจากนี้ คานี้ยังเป็ น
คาที่ตําที่สุดในชวงเวลานานสองปี พอดี
ปั จจัยที่สงผลใหเกิดการปรับตัวลดลงคือผลผลิตโดยรวมที่ปรับตัวลดลง
เล็กน อย ซึ่งเป็ นการลดลงครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2017 พรอม
ทัง้ คําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อย แมวาอัตราการเติบโตนี้จะ
ยังสูงกวาในเดือนมิถุนายนเล็กน อยก็ตาม สภาวะอุปสงคยังคงปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นจากยอดขายสินคาสงออกที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในชวงเวลาหนึ่ง
ปี อยางไรก็ตาม จํานวนพนักงานยังคงลดลง
ขอมูลระดับประเทศแสดงใหเห็นวาสภาวะทางธุรกิจปรับตัวดีข้ น
ึ ในสี่
ประเทศจากจํานวนเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจ ภาคการผลิตของประเทศ
เมียนมายังคงอยูที่อันดับหนึ่งดวยการปรับตัวที่ดีข้ น
ึ ในระดับสูง โดยมี
คาดัชนีทว
ั ่ ไป (52.9) สอดคลองกับที่พบในเดือนมิถุนายนเป็ นสวนใหญ
นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามก็มีอัตราการเติบโตในระดับสูงในระหวาง
เดือนกรกฎาคมเชนกัน (52.6) และเป็ นคาที่สูงที่สุดในชวงเจ็ดเดือน
ในขณะเดียวกัน ประเทศฟิ ลิปปิ นสรายงานวามีสภาวะการผลิตที่ปรับ
ตัวดีข้ น
ึ ในระดับปานกลาง โดยดัชนีทว
ั ่ ไป (52.1) เพิ่มขึ้นเป็ นเดือนที่สาม
ติดตอกัน เมื่อเปรียบเทียบกันแลว ประเทศไทยมีการเติบโตชาลงจนอยู
ในระดับเล็กน อยในเดือนกรกฎาคม (50.3)
ในขณะเดียวกัน ภาคการผลิตในประเทศอินโดนีเซียปรับตัวลดลง โดยที่
บริษท
ั รายงานวาสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลงในระดับที่เร็ว
ที่สุดนับตัง้ แตชวงสิน
้ ปี 2017 (49.6) ประเทศมาเลเซียยังคงสงสัญญาณ
ภาคการผลิตที่ชะลอตัว โดยดัชนีทว
ั ่ ไปมีคาลดลงจนมีคาที่ตําที่สุดในชวงสี่
เดือน (47.6) ประการสุดทาย ภาคการผลิตของประเทศสิงคโปรยังคงปรับ
ตัวลดลง ทําใหการปรับตัวลดลงในรอบปั จจุบันเพิ่มขึ้นเป็ นหนึ่งปี ติดตอ
กัน แมวาภาวะการชะลอตัวในเดือนกรกฎาคม (44.5) จะมีอัตราที่ชากวา
ในเดือนมิถุนายนก็ตาม
ตอ...
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ความคิดเห็น
David Owen นักเศรษฐศาสตร ที่ IHS Markit ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ภาคการผลิตในอาเซียนยังคงปรับตัวลดลงในเดือนกรกฎาคม
ตามขอมูลการสํารวจ PMI ลาสุด อันที่จริง อัตราการลดลงนี้สูง
ที่สุดในชวงเวลาสองปี ซึ่งเป็ นผลมาจากผลผลิตและการจางงาน
ที่ลดลง บริษท
ั ไดรับผลกระทบจนทําใหตองลดระดับการผลิต
เนื่องจากคําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่มขึ้นในระดับเล็กน อยเทานัน
้ ในชวง
หลายเดือนมานี้”

“ดวยเหตุนี้ จึงดูเหมือนวาผูผลิตจะตกอยูในที่นัง่ ลําบาก และ
จําเป็ นตองมีการเติบโตของอุปสงคที่แข็งแกรงขึ้นเพื่อที่จะพนจาก
ภาวะการชะลอตัวในครัง้ ปั จจุบันได ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นในระดับที่
ชาลงเชนกัน ซึ่งเป็ นคาที่ตําที่สุดนับตัง้ แตเดือนสิงหาคม 2016 โดย
กอนหน านี้เคยมีคาที่เทากันนี้มาแลว ซึ่งชีแ
้ นะวาบริษท
ั บางแหง
อาศัยสวนลดในการดึงดูดลูกคา ดังนัน
้ ขอมูลในเดือนหน าจะแสดง
ใหเห็นวาการปรับตัวที่ลดลงในภูมิภาคอาเซียนนี้เป็ นการปรับตัวลด
ลงชัว
่ คราวหรือในระยะยาว”

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

สภาวะอุปสงคโดยรวมของผูผลิตในอาเซียนปรับตัวดีข้ น
ึ ในเดือน
กรกฎาคม โดยอัตราการเติบโตของคําสัง่ ซื้อสินคาใหมอยูในระดับเล็ก
น อย แมวาจะเร็วกวาเดือนกอนหน าก็ตาม นอกจากนี้ คําสัง่ ซื้อสินคาสง
ออกใหมเติบโตในระดับที่สูงที่สุดในชวงเวลาหนึ่งปี และชวยหักลบการ
ปรับตัวลดลงเล็กน อยในระหวางเดือนมิถุนายน
อยางไรก็ตาม คําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่เพิ่มขึ้นยังคงไมสามารถทําใหบริษท
ั
หยุดลดการผลิตได ถึงแมวาอัตราการลดลงนี้จะอยูในระดับเล็กน อยก็ตาม
นอกจากนี้ บริษท
ั ยังลดการซื้อวัตถุดิบเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน สงผลให
ระดับสต็อกกอนการผลิตลดลงในระดับปานกลาง แนวโน มของผลผลิต
และคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่คอนขางชะลอตัวสงผลใหสต็อกสินคาสําเร็จรูป
ลดลงเล็กน อย
นอกจากนี้ การจางงานของบริษท
ั ผูผลิตในอาเซียนยังลดลงในเดือน
กรกฎาคม ซึ่งเป็ นการลดจํานวนพนักงานเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน และ
มีอัตราการลดการจางงานที่เร็วที่สุดในชวงเวลาสามปี ครึ่ง โดยเห็นได
ชัดเจนวามีจํานวนสี่ประเทศที่ทําการสํารวจรายงานวามีการจางงานลดลง
ในขณะที่อีกสามประเทศมีจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อยเทานัน
้
ในขณะเดียวกัน ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางเทานัน
้ โดย
อัตราที่ราคาเพิ่มขึ้นนี้ไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนกอนหน า ราคาวัตถุดิบ
ประกอบกับการเติบโตของอุปสงคที่ชะลอตัวสงผลใหบริษท
ั เพิ่มราคาขาย
ในระดับตําที่สุดในชวงเวลาเกือบสามปี โดยกอนหน านี้เคยมีระดับที่เทา
กันนี้มาแลว
ประการสุดทาย ความเชื่อมัน
่ เกี่ยวกับผลผลิตในอนาคตลดลงในเดือน
กรกฎาคม หลังจากที่ระดับความเชื่อมัน
่ คอนขางแข็งแกรงในชวงสอง
เดือนกอนหน า มีเพียงประเทศเวียดนามและประเทศฟิ ลิปปิ นสเทานัน
้ ที่มี
ความเชื่อมัน
่ มากกวาในเดือนมิถุนายน ในขณะที่ประเทศสิงคโปรรายงาน
วามีความเชื่อมัน
่ จากการคาดการณลดลงเป็ นเดือนที่สองติดตอกัน

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

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

60
55
50
45
40
'17

'18

'19

ที่มา: IHS Markit

ติดตอ
David Owen
นักเศรษฐศาสตร
IHS Markit
โทรศัพท +44 207 064 6237
david.owen@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
ขอมูลของเดือนกรกฎาคม 2019 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-25 กรกฎาคม 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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