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กระทรวงพาณิชย์เผยการส่งออกไทยในเดือน ธ.ค. 62 มีมูลค่า 19,154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.28 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
ชะลอลงตาม ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาทำให้หลายตลาดรวมถึงไทยส่งออกลดลงความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและความไม่มั่นคงสถานการณ์ใน
ตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน ประกอบกับค่าเงินบาทไทยแข็งค่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านทำให้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ 
บางชนิดถูกกระทบ ขณะที่ทั้งปี 62 การส่งออกมีมูลค่า 246,244.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.65 สำหรับการนำเข้ามีมูลค่า 236,639.9  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.66 ขณะที่ 5 เดือนแรกการนำเข้ามีมูลค่า 158,984.4 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ3.6 ส่งผลให้เกินดุล 595.7  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  และทั้งปี 62 เกินดุลการค้ารวม 9,604.6ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. 62  
อยู่ที่ระดับ 91.7 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 92.3 เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงจากความกังวลต่อกำลังซื้อภายในประเทศ ปัญหาภัยแล้งที ่มี 
ความรุนแรงทำให้กระทบต่อผลผลิตและรายได้ของภาคเกษตร สะท้อนจากคำสั่งซื้อและยอดขายของสินค้าที่ลดลงทั้งจากสินค้าคงทนและไม่คงทน 
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการส่งออกก็ยังคงได้รับผล กระทบจากเงินบาทที่ยังแข็งค่าต่อเนื่อง ตลอดจนความผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อภาคการส่งออกของไทยอีกเช่นกัน 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 
2562 อยู่ที่ระดับ 46.1 ปรับลดทุกด้าน โดยค่าดัชนีต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการสำรวจ แต่คาดว่าไตรมาสที่ 1 ปี 63 จะปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ แต่ยังต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ฝุ่นพิษ PM 2.5 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา (2019 nCoV) และการผ่าน พรบ. งบประมาณปี 63 ที่ยังไม่มีแน่นอน 

และการใช้จ่ายของประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน 63 คาดว่าการใช้จ่ายในช่วงตรุษจีน จะมีเงินสะพัดกว่า 57,639.03 ล้านบาท 
ขยายตัวติดลบ 1.30% หรือขยายตัวติดลบคร้ังแรกในรอบ 12 ปี นับจากท่ีเคยมีการสำรวจมา เนื่องจากประชาชนยังมีความกังเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายสูง ทั้งนีผู้้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคักน้อยกว่าปี
ทีผ่่านมา 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.5140 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 63  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 30. 4580 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์จากการแทรกแซง
ค่าเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ผนวกกับเป็นช่วงตรุษจีน ทั้งนี้ในช่วงปลายสัปดาห์อ่อนค่าลงอีกจากข่าวการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 20 - 24 มกราคม 2563 

/ข 

ปีที่ 8 ฉบับที ่393 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ส่งออกอาการหนักต่ำกว่าคาด 
• ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมลงต่อ ชี้ตลาดรถยนต์ไม่สดใส ลดผลิต 
• “หอการค้า” เผยดัชนี SMEs ไตรมาสสุดท้ายป’ี62 ปรับลดยกแผง หวังมาตรการรัฐหนุนปรับตัวดีขึ้น 
• ม.หอการค้าฯ ชี้การใช้จ่ายช่วงตรุษจีน ปี 63 ซบเซา 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.5140 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: :  สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.6%  
สู่ระดับ 5.54 ล้านยูนิต หลังจากอยู่ที ่ระดับ 5.35 ล้านยูนิตในเดือน พ.ย., มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต  
และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.1 จากระดับ 52.7 ในเดือน ธ.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 
50.9 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน ธ.ค. 

ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีนรายงานยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในจีนปี 2562 เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
แตะที่ระดับ 9.415 แสนล้านหยวน (ประมาณ 1.37 แสนล้านดอลลาร์) 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐานในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.7% 
เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน พ.ย., กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานญี่ปุ่นมียอดส่งออกในเดือน ธ.ค. ลดลง 6.3% และ 
ยอดนำเข้าลดลง 4.9% ส่งผลทำให้มียอดขาดดุลการค้ามูลค่า 1.525 แสนล้านเยน, สมาคมแฟรนไชส์ของญี่ปุ่น (JFA) เปิดเผยยอดขายของร้าน
สะดวกซ้ือในญี่ปุ่นปี 2562 เพ่ิมขึ้น 0.4% แตะที่ 10.34 ล้านล้านเยน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ม.ค. ที่ระดับ 54.19 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.35 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
7.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันปรับตัวลงอย่างเนื่องจากนักลงทุนเทขายสัญญาน้ำมันดิบจากความวิตกกังวลของการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจากจีน จะส่งผลกระทบต่อการเดินทาง และความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากความวิตก
เกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาดโดยทางสำนักงานพลังงานสากล (IEA) คาดว่าตลาดน้ำมันจะเผชิญกับภาวะอุปทานล้นตลาดจำนวน 1 ล้านบาร์เรล/วัน
ในช่วงครึ่งแรกของปีนี ้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27 - 31 มกราคม 2563)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค., ดัชนีการผลิตเดือนม.ค.จากเฟดสาขาดัลลัส, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน
ธ.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2562 (ประมาณการขั้นต้น) 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค., ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจเดือนม.ค., อัตราว่างงานเดือนธ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ธ.ค. เพ่ิมขึ้น 3.6%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการ
เบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.1 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 50.9 
• ประเทศจีน: ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในจีนปี 2562 เพ่ิมขึ้น 5.8% 
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐานในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.7%, ยอดส่งออกในเดือน ธ.ค. ลดลง 6.3% ยอดนำเข้า

ลดลง 4.9% ส่งผลทำใหย้อดขาดดุลการค้ามูลค่า 1.525 แสนล้านเยน, ยอดขายของร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นปี 2562 เพิ่มขึ้น 0.4% 
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


