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PMI™ สําหรับภาคการผลิต
ในอาเซียน โดย IHS Markit
การปรับตัวลดลงของภาคการผลิตยังคง
มีอัตราลดลงในเดือนกรกฎาคม
ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

ทัง้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมลดลงในระดับที่ต่าํ ที่สุดในชวงหาเดือน
การปรับตัวลดลงในยอดขายสงออกมีระดับลดลง
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ตามขอมูลดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index
(PMI™) ลาสุดของ IHS Markit นัน
้ ขอมูลในเดือนกรกฎาคมสงสัญญาณวา
สภาวะของภาคการผลิตในอาเซียนยังคงปรับตัวลดลงในขณะที่การระบาด
ใหญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไดสงผลกระทบตอภาค
สวนตอไป อยางไรก็ตาม อัตราการปรับตัวลดลงนี้มีระดับตํ่าที่สุดในรอบการ
ปรับตัวลดลงหาเดือนติดตอกันในรอบปั จจุบัน โดยทัง้ การผลิตของโรงงาน
และคําสัง่ ซื้อสินคาใหมตางลดลงในอัตราที่ชาลง

คา PMI ทัว
่ ไปเพิ่มขึ้นจาก 43.7 ในเดือนมิถุนายน เป็ น 46.5 ในเดือน
กรกฎาคม สงสัญญาณวาสภาวะของภาคสวนมีการปรับตัวลดลงในระดับที่
น อยลง แมวาคาลาสุดนี้จะยังคงตํ่ากวาคา 50.0 ซึ่งเป็ นคาที่แสดงวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอยางมากก็ตาม และยังคงสงสัญญาณวาสภาวะของภาคการ
ผลิตมีการปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่หาติดตอกัน ปั จจัยสําคัญของการปรับตัว
ลดลงครัง้ ลาสุดนี้คือ การลดลงของทัง้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหม ถึงแมวา
อัตราการลดลงนี้จะมีระดับตํ่าที่สุดจากที่มีการรายงานในชวงหาเดือนก็ตาม
ขอมูลอางอิงชีแ
้ นะวาการปรับตัวดีข้ ึนใด ๆ ในดานยอดขายไดรับแรงขับเคลื่อน
จากอุปสงคในประเทศเป็ นหลัก เนื่องจากยอดขายสินคาสงออกลดลงในระดับ
สูงอีกครัง้ ในขณะเดียวกัน บริษท
ั ไดลดจํานวนพนักงานเป็ นเดือนที่สบ
ิ สี่ติดตอ
กัน โดยอัตราการลดการจางงานนี้ยังคงอยูในระดับสูง
ในเจ็ดประเทศที่ทําการสํารวจนัน
้ มีประเทศเมียนมาเพียงประเทศเดียวที่
ระบุวาสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวดีข้ น
ึ ในระหวางเดือนกรกฎาคม ซึ่ง
คาดัชนีทัว
่ ไปของประเทศเมียนมาที่ 51.7 มีคาสูงที่สุดในชวงหกเดือน โดยที่
การขยายตัวโดยรวมไดรับแรงขับเคลื่อนมาจากผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคา
ใหมที่เติบโตในระดับที่สูงขึ้นเป็ นหลัก สวนในประเทศอื่น ๆ หลังจากที่มีการ
ปรับตัวดีข้ ึนเล็กน อยในเดือนมิถุนายน สภาวะการประกอบกิจการในประเทศ
มาเลเซียก็คงที่ โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไปมีคาเทากับ 50.0 ซึ่งเป็ นคาที่แสดงวาไมมี
การเปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคม

ในขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงในประเทศฟิ ลิปปิ นสยังคงดําเนินตอไปเป็ น
เดือนที่หาติดตอกัน ยิ่งไปกวานัน
้ คาดัชนีทว
ั ่ ไป (48.4) สงสัญญาณวาการ
ปรับตัวลดลงมีอัตราเพิ่มขึ้นจากในเดือนมิถุนายน ทามกลางผลผลิตที่กลับมา
ลดลงอีกครัง้ นอกจากนี้ สภาวะธุรกิจของประเทศเวียดนามก็ปรับตัวลดลง
เชนเดียวกัน โดยคาดัชนีทัว
่ ไป (47.6) กลับมาลดลงตํ่ากวาคา 50.0 ในเดือน
กรกฎาคม และสงสัญญาณวามีการปรับตัวลดลงในระดับปานกลาง

ตอ...
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ความคิดเห็น
Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็นเกี่ยว
กับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“การปรับตัวลดลงในภาคการผลิตในอาเซียนยังคงดําเนินตอไปในเดือน
กรกฎาคม โดยสภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่หา
ติดตอกัน อยางไรก็ตาม การปรับตัวลดลงยังคงมีอัตราลดลงอยางตอ
เนื่อง เนื่องจากการปรับตัวลดลงในหลายดัชนีมีอัตราลดลงจากเดือน
มิถุนายน โดยผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมตางลดลงในอัตราที่ชา
ที่สุดในชวงหาเดือน
“อยางไรก็ตาม สภาวะของอุปสงคยังคงอยูในระดับตํ่า โดยมีการลด
ลงในระดับสูงของคําสัง่ ซื้อจากตางประเทศ ซึ่งเน นใหเห็นวาตลาดสง
ออกเป็ นสาเหตุสําคัญของการปรับตัวลดลง จากความไมแนนอนอยาง
มากเกี่ยวกับแนวโน มอุปสงคในระยะสัน
้ ผูผลิตสินคาในอาเซียนจึงลด
จํานวนพนักงานในระดับสูงตอไป ในขณะที่ความเชื่อมัน
่ เกี่ยวกับแนว
โน มผลผลิตในชวง 12 เดือนขางหน าก็ยังคงอยูในระดับตํ่า
“อยางไรก็ดี ขอมูลลาสุดสงสัญญาณที่ใหความหวังวาจะมีการฟื้ นตัว
ในขณะที่เราเขาสูครึ่งหลังของปี เพราะดูเหมือนวาการปรับตัวลดลงที่
เลวรายที่สุดจะผานพนไปแลว ถึงกระนัน
้ อุปสงคโดยรวมจะตองปรับ
ตัวดีข้ ึน และโรงงานตองเพิ่มการผลิตเพิ่มเติมใหเต็มขีดความสามารถ
ในการผลิตเสียกอน เราจึงจะเห็นการฟื้ นตัวที่มีความหมายใด ๆ เมื่อ
พิจารณาถึงโอกาสที่จะกลับมาเกิดการระบาดใหญระลอกใหมและการ
ประกาศใชมาตรการปิ ดเมืองอีกครัง้ ความเสี่ยงที่จะมีการปรับตัวลดลง
ก็ยังคงเห็นไดอยางชัดเจน”

PMI™ สําหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

ผูผลิตในประเทศอินโดนีเซียก็รายงานเชนเดียวกันวาสภาวะของภาคการผลิต
สินคาปรับตัวลดลงเพิ่มเติม ทําใหรอบระยะเวลาที่มีการปรับตัวลดลงติดตอกัน
ในรอบปั จจุบันเพิ่มขึ้นเป็ นหาเดือน อยางไรก็ตาม คาดัชนีทว
ั ่ ไปเพิ่มขึ้นเป็ น
46.9 ในเดือนกรกฎาคม สงสัญญาณวาการปรับตัวลดลงมีอัตราที่ลดลงจาก
ในเดือนมิถุนายนเป็ นอยางมาก แตโดยรวมอยูในระดับปานกลางเทานัน
้
ในทํานองเดียวกัน การปรับตัวลดลงในประเทศไทยก็มีอัตราที่ลดลงอีกครัง้
แมวาคาดัชนีทัว
่ ไป (45.9) ยังคงชีใ้ หเห็นวาโดยรวมแลวการปรับตัวลดลงยัง
อยูในระดับสูงก็ตาม

ประการสุดทาย ผูผลิตในประเทศสิงคโปรมีรายงานผลการดําเนินงานที่แย
ที่สุดในเจ็ดประเทศของอาเซียนที่ทําการสํารวจ ซึ่งพบวาเป็ นเชนนี้มาตลอด
ทุกเดือนในชวงสามเดือนที่ผานมา โดยคาดัชนีทว
ั ่ ไปลดลงเหลือ 37.3 ในเดือน
กรกฎาคม บงชีว
้ าสภาวะของภาคสวนปรับตัวลดลงในระดับสูงอีกครัง้ แมวา
จะไมรุนแรงเทากับที่พบในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคมก็ตาม
โดยรวมแลว ขอมูลในเดือนกรกฎาคมชีใ้ หเห็นวาภาคการผลิตในอาเซียนมี
การปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องมาถึงชวงครึ่งหลังของปี 2020 โดยที่การปรับ
ตัวลดลงนี้ดําเนินไปเป็ นเดือนที่หาติดตอกันแลว อยางไรก็ตาม การปรับตัวลด
ลงของสภาวะการประกอบกิจการอยูในระดับตํ่าที่สุดในรอบการปรับตัวลดลง
ติดตอกันที่กลาวมาขางตน โดยที่การปรับตัวลดลงของตัวชีว
้ ัดที่สาํ คัญ ซึ่ง
รวมถึงผลผลิต คําสัง่ ซื้อสินคาใหม และจํานวนพนักงาน ตางมีระดับลดลงจาก
รอบการสํารวจกอนหน า โดยเห็นไดชัดเจนวาตลาดสงออกยังคงเป็ นสาเหตุ
สําคัญของการปรับตัวลดลง เนื่องจากอุปสงคจากตางประเทศยังคงลดลงใน
ระดับสูงอยางตอเนื่อง

สําหรับดานราคา พบวาภาระตนทุนเพิ่มขึ้น ทําใหรอบระยะเวลาที่ตนทุนเพิ่ม
ขึ้นติดตอกันในรอบปั จจุบันเพิ่มขึ้นเป็ นสี่เดือน ตนทุนที่เพิ่มขึ้นนี้อยูในระดับสูง
แมวาจะชะลอลงจากในเดือนมิถุนายนเล็กน อยก็ตาม บริษท
ั สงตอตนทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้นบางสวนไปยังลูกคาโดยการปรับราคาผลิตภัณฑใหสูงขึ้น ทําให
การเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑมีอัตราเร็วที่สุดในชวงเวลาเกือบหนึ่งปี แมวา
โดยรวมจะอยูในระดับเล็กน อยก็ตาม
สําหรับแนวโน มในอนาคต ความเชื่อมัน
่ ในแนวโน มผลผลิตสําหรับ 12 เดือน
ขางหน ายังคงเป็ นบวกในเดือนกรกฎาคม อยางไรก็ตาม ความเชื่อมัน
่ นี้ลดลง
เล็กน อยจากเดือนมิถุนายน และยังคงอยูในระดับตํ่าอยางมากเมื่อเทียบกับ
ตัง้ แตที่เก็บขอมูลมา

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

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า
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วิธีการสํารวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบสํารวจมีการเก็บรวบรวมคําตอบในชวงครึ่งเดือนหลังของแตละเดือน และบงชีถ
้ ึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหน า ตัวแปรการสํารวจแตละตัวมีการคํานวณดัชนีการกระจาย ซึ่งเป็ นผลรวมของอัตรารอยละ
ของคําตอบที่ “สูงกวา” และครึ่งหนึ่งของอัตรารอยละของคําตอบที่ “ไมเปลี่ยนแปลง” ดัชนีนี้มีคาตัง้ แต 0 ถึง 100
โดยคาที่สูงกวา 50 บงชีว
้ าโดยรวมแลวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหน า และคาที่ต่าํ กวา 50 บงชีว
้ าโดยรวมแลว
ลดลง จากนัน
้ จึงนํ าดัชนีนี้ไปกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล ดัชนีในอาเซียนไดรับการคํานวณโดยการถวงนํ้ าหนักดัชนีของ
ประเทศรวมกัน นํ้ าหนักของประเทศไดรับการคํานวณจากมูลคาเพิ่มรายปี ของภาคการผลิต*

IHS Markit เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ ชื่อบริษท
ั และชื่อ
ผลิตภัณฑอ่ ืน ๆ ทัง้ หมดอาจเป็ นเครื่องหมายการคาของเจาของที่เกี่ยวของ © 2020 IHS Markit Ltd.
์ ุกประการ
สงวนสิทธิท

ตัวเลขทัว
่ ไปคือดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็ นคาเฉลี่ย
ถวงนํ้ าหนักของดัชนีหาดัชนี ไดแก คําสัง่ ซื้อสินคาใหม (30%), ผลผลิต (25%), จํานวนพนักงาน (20%), เวลา
สงมอบของผูผลิตวัตถุดิบ (15%) และสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื (10%) ในการคํานวณ PMI ดัชนีเวลาสงมอบของผูผลิต
วัตถุดิบไดรับการคํานวณแบบผกผันเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สามารถนํ าไปเปรียบเทียบไดกับดัชนีอ่ ืน ๆ

เกี่ยวกับ PMI

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในอาเซียนโดย IHS Markit ไดรับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคําตอบใน
แบบสอบถามประจําเดือนที่สงไปยังผูจัดการฝ ายจัดซื้อในกลุมผูตอบแบบสํารวจซึ่งประกอบดวยผูผลิตในประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม รวมทัง้ สิน
้ ประมาณ 2,100 ราย ประเทศ
เหลานี้มีกิจกรรมการผลิตคิดเป็ น 98% ของมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตในอาเซียน* กลุมผูตอบแบบสํารวจไดรับ
การแบงหมวดหมูตามรายละเอียดของภาคสวนและจํานวนพนักงานในบริษท
ั โดยพิจารณาตามสัดสวนของ
ผลกระทบที่มีตอ GDP

หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาลเป็ น
ครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล
ขอมูลของเดือนกรกฎาคม 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 13-27 กรกฎาคม 2020

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 katherine.smith@ihsmarkit.
com หากตองการอานนโยบายความเป็ นสวนตัวของเรา คลิก ที่นี่

ขณะนี้มีแบบสํารวจสําหรับดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) ในมากกวา
40 ประเทศ และในภูมิภาคที่สําคัญดวยเชนกัน ซึ่งรวมถึงยูโรโซน แบบสํารวจเหลานี้เป็ นแบบสํารวจทางธุรกิจที่
ไดรับความสนใจมากที่สุดจากทัว
่ โลก และไดรับการยอมรับจากธนาคารกลาง ตลาดการเงินและผูดําเนินการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ในดานความสามารถนํ าเสนอดัชนีที่แสดงแนวโน มทางเศรษฐกิจในแตละเดือนที่มีความถูกตอง
ทันตอเหตุการณ และมักจะแตกตางจากดัชนีอ่ ืน ๆ หากตองการเรียนรูเพิ่มเติม โปรดไปที่

ihsmarkit.com/products/pmi.html

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ PMI โปรดติดตอ economics@ihsmarkit.com
*ที่มา: ตัวชีว
้ ัดในฐานขอมูลการพัฒนาโลกของธนาคารโลก

การปฏิเสธความรับผิด

สิทธิทรัพยสินทางปั ญญาในขอมูลที่จัดหาใหในเอกสารนี้เป็ นของหรือเป็ นสิทธิใ์ ชงานของ IHS Markit ไมอนุญาตใหมีการใชงานโดยไมไดรับอนุญาตใด ๆ หากไมไดรับความยินยอมจาก IHS Markit กอน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการทํา
สําเนา การแจกจาย การสงตอหรือการเปิ ดเผยขอมูลใด ๆ IHS Markit จะไมตองมีความรับผิด หน าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ สําหรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือขอมูล ("ขอมูล") ที่อยูในเอกสารนี้ ขอผิดพลาด ความไมถูกตอง การละเวน หรือ
ความลาชาใด ๆ ของขอมูล หรือการดําเนินการใด ๆ ที่กระทําไปโดยเชื่อถือตามขอมูลดังกลาว ไมวาในกรณีใดก็ตาม IHS Markit จะไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความ
เสียหายอันเป็ 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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