ขาวประชาสัมพันธ
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PMI™ สําหรับภาคการผลิต
ในอาเซียน โดย IHS Markit
สภาวะการประกอบกิจการปรับตัวลดลง
เพียงเล็กน อยในเดือนมกราคม
ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในอาเซียน

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

สภาวะของภาคสวนปรับตัวลดลงในระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่การปรับ
ตัวลดลงเริ่มตนขึ้นในเดือนมิถุนายน 2019
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ผลผลิตเพิ่มขึ้นทามกลางปริมาณคําสัง่ ซื้อสินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง...
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...แตจํานวนพนักงานลดลงอยางตอเนื่อง
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สภาวะการประกอบกิจการของภาคการผลิตในอาเซียนปรับตัวลดลงเป็ น
เดือนที่แปดติดตอกันในเดือนมกราคม ตามขอมูลดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ
หรือ Purchasing Managers’ Index (PMI™) ลาสุดของ IHS Markit
อัตราการปรับตัวลดลงนี้อยูในระดับตํ่าที่สุดนับตัง้ แตที่การปรับตัวลดลง
เริ่มตนขึ้นในเดือนมิถุนายน 2019 และผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ น
ครัง้ แรกในชวงเจ็ดเดือน ทามกลางปริมาณคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
คาดัชนี PMI ทัว
่ ไปเพิ่มขึ้นจาก 49.7 ในเดือนธันวาคมมาเป็ น 49.8
ในเดือนมกราคม สงสัญญาณวาสภาวะของภาคการผลิตในอาเซียน
ปรับตัวลดลงเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม การปรับตัวลดลงนี้อยูในระดับ
ตํ่าที่สุดในรอบการปรับตัวลดลงติดตอกันแปดเดือนในรอบปั จจุบัน
และอยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้ ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่เพิ่มขึ้น
สงผลใหคาดัชนี PMI สูงขึ้น และการผลิตเพิ่มขึ้นเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต
เดือนมิถุนายน ทามกลางคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่เติบโตอยางตอเนื่อง ปั จจัย
ที่สงผลตอคาดัชนีคือจํานวนพนักงานที่ลดลงเพิ่มเติม สต็อกวัตถุดิบที่ลด
ลงรวดเร็วที่สุดนับตัง้ แตเดือนตุลาคมที่ผานมา และเวลาสงมอบของผูผลิต
วัตถุดิบที่ปรับตัวดีข้ ึนเล็กน อย
ประเทศเมียนมามีผลการดําเนินงานดีที่สุดในจํานวนเจ็ดประเทศที่
ทําการสํารวจ ซึ่งเหมือนกับที่พบทุกเดือนในชวง 12 เดือนที่ผานมา
คาดัชนีทว
ั ่ ไป (52.7) ของประเทศเมียนมาสงสัญญาณวาสภาวะการ
ประกอบกิจการมีการปรับตัวดีข้ น
ึ อยางแข็งแกรง หลังจากที่มีการปรับตัว
ลดลงเล็กน อยในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ประเทศฟิ ลิปปิ นสยังมีรายงาน
การขยายตัว เนื่องจากคาดัชนีทัว
่ ไป (52.1) ไตระดับขึ้นจนมีคาสูงที่สุดนับ
ตัง้ แตเดือนมกราคม 2019 สงสัญญาณวาสภาวะของภาคการผลิตปรับตัว
ดีข้ น
ึ ในระดับปานกลางโดยที่มีการเติบโตของคําสัง่ ซื้อสินคาใหมในระดับสูง
เป็ นปั จจัยขับเคลื่อน ทัง้ นี้กอนหน านี้เคยมีคาที่เทากันนี้มาแลว ในขณะ
เดียวกัน ประเทศเวียดนามมีสภาวะการประกอบกิจการที่ปรับตัวดีข้ น
ึ เป็ น
เดือนที่สามติดตอกันในเดือนมกราคม อยางไรก็ตาม คาดัชนีทัว
่ ไป (50.6)
บงชีว
้ ามีการเติบโตเพียงเล็กน อยเทานัน
้ และมีคาอยูในชวงที่ต่าํ ที่สุดที่มีการ
บันทึกขอมูลในชวงหกปี ที่ผานมา

เมื่อเปรียบเทียบกันแลว สภาวะการผลิตในประเทศไทยซบเซาเป็ นสวน
ใหญเมื่อเริ่มตนปี โดยคาดัชนีทัว
่ ไปลดลงมาอยูที่ 49.9 ในเดือนมกราคม
ตอ...

© 2020 IHS Markit
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ความคิดเห็น
Lewis Cooper นักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

“ภาคการผลิตในอาเซียนยังคงอยูในภาวะการปรับตัวลดลงเมื่อเริ่ม
ตนปี 2020 โดยคา PMI สงสัญญาณวาสภาวะการประกอบกิจการ
ปรับตัวลดลงเป็ นเดือนที่แปดติดตอกัน อยางไรก็ตาม การปรับตัว
ลดลงนี้มีอัตราที่ชาที่สุดนับตัง้ แตที่เริ่มมีการปรับตัวลดลงในเดือน
มิถุนายน 2019 และโดยรวมอยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้

“ผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน อย ทามกลางคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่เติบโต
อยางตอเนื่อง ซึ่งชีใ้ หเห็นวาสภาวะอุปสงคมีการปรับตัวดีข้ น
ึ อยูบาง
อยางไรก็ดี ปริมาณคําสัง่ ซื้อสินคาใหมที่เพิ่มขึ้นนี้ลดลงจากเดือน
ธันวาคม และอยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้

“อยางไรก็ตาม จํานวนพนักงานยังคงลดลงอยางตอเนื่องในเดือน
มกราคมเชนเดียวกับที่พบทุกเดือนนับตัง้ แตเดือนมิถุนายนที่ผาน
มา อัตราการลดการจางงานอยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้ แตก็ยังคง
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของภาคสวน

“โดยรวมแลว ภาคการผลิตในอาเซียนยังคงอยูในภาวะชะลอตัว
เมื่อเริ่มตนปี 2020 แมวาจะมีสัญญาณที่เป็ นบวกอยูบาง แตจําเป็ น
ตองมีการปรับตัวดีข้ น
ึ เพิ่มเติมจึงจะทําใหภาคสวนกลับมาเติบโต
ไดอีกครัง้ ”

PMI™ สําหรั บภาคการผลิตในอาเซียน โดย IHS Markit

สวนในประเทศอื่น การปรับตัวลดลงของประเทศอินโดนีเซียยังคงดําเนิน
ตอไปเป็ นเดือนที่เจ็ดติดตอกัน แมวาคาดัชนีทัว
่ ไป (49.3) จะสงสัญญาณ
วามีการปรับตัวลดลงในระดับเล็กน อยเทานัน
้
ในขณะเดียวกัน ประเทศสิงคโปรมีรายงานวาสภาวะการประกอบกิจการ
ปรับตัวลดลงเพิ่มเติมในระหวางเดือนมกราคม ถึงแมวาอัตราการปรับ
ตัวลดลงนี้จะอยูในระดับตํ่าที่สุดในรอบการปรับตัวลดลงติดตอกัน 18
เดือนในรอบปั จจุบันก็ตาม (คาดัชนีทว
ั ่ ไปเทากับ 49.2) และสงสัญญาณ
วาสภาวะของภาคสวนชะลอตัวเพียงเล็กน อยเทานัน
้ ประการสุดทาย
ประเทศมาเลเซียมีระดับการปรับตัวลดลงในระดับสูงที่สุดในจํานวนเจ็ด
ประเทศที่ทําการสํารวจ โดยดัชนีทัว
่ ไป (48.8) มีคาตํ่าที่สุดนับตัง้ แตเดือน
กันยายน 2019 ถึงแมวาจะเป็ นการปรับตัวลดลงในระดับเล็กน อยเทานัน
้
ก็ตาม
โดยรวมแลว ขอมูลในเดือนมกราคมแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงาน
ชะลอตัวทัว
่ ทัง้ ภาคการผลิตในอาเซียน อยางไรก็ตาม มีสัญญาณที่แสดงวา
มีแนวโน มที่จะปรับตัวดีข้ ึนอยูบาง โดยผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ นครัง้ แรก
ในชวงเจ็ดเดือน และคําสัง่ ซื้อสินคาใหมเติบโตอยางตอเนื่อง
ปั จจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานคือการจางงาน เนื่องจาก
บริษท
ั ยังคงลดจํานวนพนักงานอยางตอเนื่องในระหวางเดือนมกราคม
ทําใหรอบการลดการจางงานติดตอกันในรอบปั จจุบันเพิ่มขึ้นเป็ นแปดเดือน
อยางไรก็ตาม อัตราการลดการจางงานไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดือน
ธันวาคม และอยูในระดับเล็กน อยเทานัน
้
สําหรับดานราคา ความกดดันดานเงินเฟ อยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับคา
ในอดีต ภาระตนทุนที่ผูผลิตสินคาในอาเซียนไดรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อย
เทานัน
้ แมวาจะเพิ่มขึ้นจนมีอัตราสูงที่สุดนับตัง้ แตเดือนกรกฎาคมที่ผานมา
นอกจากนี้ ราคาขายก็เพิ่มขึ้นเชนกัน แตอัตราการเพิ่มราคานี้อยูในระดับ
เล็กน อยเทานัน
้

เรื่องที่นายินดีคือ บริษท
ั ผูผลิตในอาเซียนยังคงมีความเชื่อมัน
่ วาผลผลิต
จะเพิ่มขึ้นในชวงปี ขางหน านี้ และความเชื่อมัน
่ ไดเพิ่มขึ้นจนมีระดับสูงที่สุด
ในชวงเจ็ดเดือน แมวาจะยังอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของการ
สํารวจที่ดําเนินมาเป็ นระยะเวลายาวนานก็ตาม

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
ขอมูลของเดือนมกราคม 2020 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 13-27 มกราคม 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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