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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือน
ที่ 10 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 68 เดือนนับต้ังแต่เดือน พ.ค. 57 จากระดับ 69.1 มาอยู่ที่ระดับ 68.3 การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 100 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังฟื้นตัวขึ้นไม่มากนัก 
ไม่มั่นใจในสถานการณ์การเมือง ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ แตอ่ย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 10 เดือนจากระดับ 45.2 ในเดือนพ.ย. มาอยู่ที่ระดับ 45.8 แต่ยังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 219 เดือน
หรือ 18 ปี 3 เดือนนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 44 แสดงว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่ดีอย่างมากในมุมมองของผู้บริโภค ขณะที่ดัชนีความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต (ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า) ปรับตัวลงเช่นเดียวกัน โดยปรับตัวลดลงจากระดับ 79.6 มาอยู่ที่ระดับ 78.1 อ ยู่ใน
ระดับต่ำสุดในรอบ 67 เดือนนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 เป็นต้นมา 

ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลว่า ในไตรมาส 4 ปี 62 ดัชนีความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 44.4 จุด ลดลง
จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 48.2 จุด สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลใจของผู้ประกอบการฯ ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัว 
และปัญหาภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งมาตรการ LTV สถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 
สงครามระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น 

ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ม.ค.-มี.ค.63) 
ปรับตัวลดลง 8.17% สูงสุดในรอบ 3 ปี มาอยู่ที่ระดับ 80.75 โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดคือ ความคาดหวัง
นโยบายภาครัฐ รองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ขณะที่นักลงทุนยังกังวลความขัดแย้งระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยฉุดความเช่ือมั่น
นักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และสถานการณ์ทางการเมือง สำหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกที่ต้องติดตามได้แก่ 
ภาวะเศรษฐกิจจากผลเจรจาทางการค้าภายหลังข้อตกลงทางการค้าเฟส 1 เป็นไปด้วยดี และแนวโน้มการเจรจาข้อตกลงทางการค้าในเฟส 2 

ที่โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สำหรับการแก้หนี้นอกระบบที่ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินจาก
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่ามีกา รอนุมัติสินเชื ่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับ 
เป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบทดแทนหนี้นอกระบบรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน 
โดยเร่งกระจายความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดังกล่าวแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน พ.ย. 62 มีการอนุมัติสินเชื่อสะสมรวม 
623,214 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,362.22 ล้านบาท จำแนกเป็นสินเชื่อที่อนุมัติแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 577 ,505 ราย เป็นจำนวนเงิน 
25,390.78 ล้านบาท และสินเช่ือท่ีอนุมัติให้กับผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 ที่มีหนี้นอกระบบจำนวน 45,709 
ราย เป็นจำนวนเงิน 1,971.44 ล้านบาท โดยในเดือน ต.ค. มียอดสินเชื่อคงค้างสะสมรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 82,946 บัญชี คิดเป็นจำนวนเงิน 
2,257.05 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อค้างชำระ 1-3 เดือน สะสมรวมจำนวน 10,422 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 306.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
13.59% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม และมีสินเชื่อค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน (เอ็นพีแอล) สะสมรวมจำนวน 9 ,584 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวน
เงิน 269.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.93% ของยอดสินเช่ือคงค้างสะสม 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นในทุกรายการ 
• ดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาฯฟ้ืนตัว มาตรการรัฐเร่งยอดโอน-หนุนรายได้ 
• ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าร่วงต่ำสุดในรอบ 3 ปี ผวาความขัดแย้งระหว่างประเทศ-เศรษฐกิจไทยอ่อนแอ 
• กู้ สามหมื่นล้านบาท ใช้หนี้นอกระบบคลังเต้นเกาะติดเช็กสาเหตุ 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.2580 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ม.ค. 62  
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ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.2580 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ม.ค. 62 ที่ผ่านมาที่อยู่
ที่ระดับ 30. 1610 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์จากเรื่องความขัดแย้งสหรัฐฯ กับอิหร่าน และเริ่มอ่อนค่าลง
ในช่วงกลางสัปดาห์ สิ้นสัปดาห์กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากการที่นักลงทุนเริ่มมองปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่นเดิม และยังคงใช้ประเทศไทยเป็นที่พักค่าเงินต่อไป 

ประเทศสหรัฐฯ: : มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.8 จากระดับ 
51.6 ในเดือน พ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน, ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น
สู่ระดับ 55.0 จากระดับ 53.9 ในเดือน พ.ย., กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยคำสั่งซ้ือภาคโรงงานในเดือน พ.ย. ลดลง 0.7% 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.8 จากระดับ 51.9 
ในเดือน พ.ย. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลง 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจาก
ที่ร่วงลง 2.5% ในเดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับการขยายตัว
ในเดือน พ.ย., ธนาคารกลางจีนเปิดเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศประจำเดือน ธ.ค. เพ่ิมขึ้น 0.4% อยู่ที่ระดับ 3.1079 ล้านล้านดอลลาร์ จากเดือน 
พ.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. หดตัว
ลง 2% เมื่อเทียบรายปี นับเป็นการลดลงเดือนที่ 2 ติดต่อกันหลังจากมาตรการปรับขึ้นภาษีการบริโภค 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. ที่ระดับ 59.04 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.01 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
6.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนขายสัญญาน้ำมันออกมาหลังคลายความวิตกเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันทั่วโลก นอกจากนี้สัญญาน้ำมันดิบยังถูกกดดันจากการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของ
สหรัฐเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13 - 17 มกราคม 2563)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.จากมาร์กิต, ดุลการค้าเดือนพ.ย.,     
ดัชนีภาคบริการเดือนธ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.จากมาร์กิต, อัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค., ยอดค้าปลีก
เดือนพ.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนธ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู ้จ ัดการฝ่ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคบริการขั ้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ ้นสู ่ระดับ 52.8,             
ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.0, คำสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน พ.ย. ลดลง 0.7% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.8 
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลง 0.5%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 4.5%,     

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศประจำเดือน ธ.ค. เพ่ิมขึ้น 0.4% 
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. หดตัวลง 2% 
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


