The Early Warning System Industry Economics: (EWS-IE)
การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563 ส่งสัญญาณเตือนระยะรุนแรง : ภาคอุตสาหกรรมของไทยยังคงอยู่ในภาวะ
ไม่ ปกติ จากองค์ ประกอบหลั กทั ้ งหมดของระบบเตื อนภั ยฯ ส่ งสั ญญาณเตื อนระยะรุ นแรง ได้ แก่ ดุ ลบั ญชี เดิ นสะพั ดของไทยกลั บมาขาดดุ ล
อีกครั้ง จากรายได้ภาคบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ ส่วนดัชนีปริมาณนำเข้า ยังมีการหดตัวแต่เมือเทียบกับเดือนก่อนหน้าค่าดัชนี
เพิ่มขึ้นทุกหมวดสินค้าสำคัญ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบ และสินค้าทุน ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) ยังคงหดตัว
จากความเชื่อมั่นที่มีต่อคำสั่งซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนข้างหน้า) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ยั ง กั งวลต่ อความอ่ อนแอของกำลังซื ้อในประเทศ ดั ช นี ค วามเชื ่อมั่ นผู้ บริโภคของจี น ยั ง คงหดตั วจากความกั งวลต่ อ สถานการณ์ COVID-19
ภายในประเทศ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นยังคงมีสภาวะไม่มั่นใจ เนื่องจากการผลิตภายในประเทศยังคงหดตัว และกังวล
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ภายในประเทศญี่ปุ่น ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน หดตัวจากความเชื่อมั่นที่มีต่อการจ้างงาน
และกำลังซื้อที่อ่อนแอต่อเนื่อง และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงหดตัวต่อเนื่อง ถึงแม้การคลายมาตรการล็อกดาวน์จะทำให้ เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความกังวลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ที่ขยายตัว ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงเดือนสิงหาคม
- ตุลาคม 2563 ได้แก่ สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก กำลังซื้อและอุปสงค์ภายในประเทศที่หดตัว การลงทุนภาคเอกชนที่ยังอยู่ในระดับต่ ำ รายได้ใน
ภาคการท่องเที่ยวหดตัวต่อเนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ เป็นต้น
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ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย (CA_TH) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลอีกครั้ง เกิดจากการขาดดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และ
รายได้ทุติยภูมิลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้า สอดคล้องกับการหดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจและรายได้ของแรงงานในภาคที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ดุลการค้าที่ปรับตัวลดลงเป็นผลเนื่องจากการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมากกว่าการส่งออกสินค้า
ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า (IMV_TH) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ปริมาณสินค้านำเข้ามีการหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน (MoM) ดัชนีฯ มีการเพิ่มขึ้น ในทุกหมวดสินค้าสำคัญ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง และสินค้าทุน ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการปรับตัวที่ดีขึ้น
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ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีฯ ยังคงอยู่ใต้เส้น 50.0 สะท้อนว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าภาวะธุรกิจในช่วง 3 เดือนข้างหน้ายังไม่ดีขึ้น แต่เห็นถึงแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้นจากปัจจุบัน โดยมีกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์
และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ส่งสัญญาณดีขึ้น เนื่องจากการจัดงานแสดงสินค้าและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (TISI_TH_E) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีฯ ยังคงต่ำกว่าระดับ 100.0 เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอของกำลังซื้อภายในประเทศช่วง 3 เดือนข้างหน้า จากความเปราะบางของเศรษฐกิจ และความกังวล
เกี่ยวกับการกลับมาระบาดของไวรัส COVID-19 ในระลอกที่สอง ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงฤดูฝนมีไม่มาก
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีฯ ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยหลักเกิดจาก
ความเชื่อมั่นด้านรายได้และเศรษฐกิจที่ยังคงหดตัว จากความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อสถานการณ์ COVID-19 เป็นสำคัญ
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีฯ ยังคงอยู่ใต้เส้น 50.0 สะท้อนว่าภาคการผลิตญี่ปุ่นยังคง
อยู่ในสภาวะหดตัวต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญที่กดดันภาคการผลิตของญี่ปุ่น ยังคงเป็นสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศที่ยังคงมีการแพร่ระบาด ส่งผล
ให้โรงงานผลิตสินค้ามีอัตราการผลิตลดลง ยอดคำสั่งซื้อใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และการใช้จ่ายที่ลดลงของคนในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน (ESI_EU) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีฯ ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่เริ่มส่งสัญญาณ
ของการปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ระดับความเชื่อมั่นภาคบริการ ภาคค้าปลีก และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่ต่ำ และ
ความเชื่อมั่นต่อการจ้างงานและกำลังซื้อที่อ่อนแอต่อเนื่อง ทั้งนี้มีเพียงภาคการก่อสร้างเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น
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- ESI_EU หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน (European Commission) – CLI_US หรือ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจขอสหรัฐอเมริกา (OECD)
* การประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2563 ใช้ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563

