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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 63 
ลงเหลือ 1.5-2.5% หรือค่าเฉลี่ยที่ 2.0% ต่ำกวา่คาดการณ์เดิมที่ 2.7-3.7% โดยมีปัจจัยหลักกดดัน คือ การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ (โควิด-19) ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายปี 63 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยในปีน้ียังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการ
ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจและการค้าโลกตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันการค้า และความเสี่ยงจากการแยกตัวของ 
สหราชอาณาจักรจากอียูแบบไร้ข้อตกลง รวมถึงการขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนและ
ภาครัฐ แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ และฐานการขยายตัวที่ต่ำในไตรมาสสุดท้ายของปี 62 โดย สศช. คาดว่าในปี 63 มูลค่าการส่งออก
สินค้าของไทยจะขยายตัว 1.4% การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมจะขยายตัวในอัตรา 3.5% และ 3.6% ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.4-1.4% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 5.3% ของ GDP 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า 
ยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 65,295 คัน ลดลง 19.96% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 7 ปีเศษ โดย
การส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง ยกเว้นตะวันออกกลาง โดยมีมูลค่าการส่งออก 32,271.37 ล้าน
บาท ลดลง 20.94% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศอยู่ท่ี 71,688 คัน ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการ
เข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเช่ือรถยนต์ ในขณะที่ยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือน ม.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 156,266 คัน 
ลดลง 12.99% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.62 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 63 ซึ่งที่อยู่
ที่ระดับ 31.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับเงินหยวนและสกุลเงินเอเชียอื่นๆ ท่ามกลางแรงกดดันจากสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในหลายๆ ประเทศแถบเอเชีย นอกจากนั้น 
เงินบาทยังเผชิญแรงกดดันจากแรงขายตามปัจจัยทางเทคนิค (หลังอ่อนค่าทะลุ 31.50), ความกังวลต่อสัญญาณชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย และ
สถานะขายสุทธิในหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่ได้รับแรงหนุนในระหว่างสัปดาห์จากมุมมองต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จากบันทึกการประชุมเฟด  
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• สศช.ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 63 ลงเหลือ 1.5-2.5% หรือค่าเฉลี่ยที่ 2.0% 
ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ 2.7-3.7%  

• ยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน ม.ค. อยู่ท่ี 65,295 คัน ลดลง 19.96% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงถือว่าต่ำท่ีสุดใน
รอบ 7 ปีเศษ 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.62 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ธ.ค., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานว่าดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ในเดือน ก.พ. 
เพิ่มขึ้น 8.1 จุด สู่ระดับ 12.9, มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน 
ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.6 จากระดับ 53.3 ในเดือน ม.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ก.พ. อยู่ที่
ระดับ 51.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 51.3 เมื่อเดือน ม.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ธ.ค. ร่วงลง 12.5% เมื่อเทียบกับเดือน 
ก่อนหน้า สู่ระดับ 8.248 แสนล้านเยน (7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ), กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดขาดดุลการค้าในเดือน ม.ค. ที่ระดับ 
1.31 ล้านล้านเยน (1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยยอดส่งออกในเดือน ม.ค. ลดลง 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และยอดนำเข้าในเดือน 
ม.ค. ร่วงลง 3.6%, กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ม.ค. 
ปรับตัวขึ้น 0.8% เมือ่เทียบเป็นรายป ี

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. ที่ระดับ 53.38 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.33 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 2.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าความต้องการน้ำมันอาจจะลดลง
จากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) และการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจที่
อ่อนแอของสหรัฐได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมัน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 กุมภาพันธ์ 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือน ม.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ม.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ไตรมาส 4 (ประมาณการครั้งที่ 2), ดัชนีการผลิตเดือน ก.พ. จากเฟดสาขาดัลลัส 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน ธ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 0.5%MoM, ดัชนีภาคการผลิตในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 8.1 จุด, ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.6 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ก.พ. อยู่ท่ีระดับ 51.6 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ธ.ค. ร่วงลง 12.5%MoM, ยอดขาดดุลการค้าในเดือน ม.ค. ที่ระดับ 1.31 ล้านล้าน
เยน ยอดส่งออกในเดือน ม.ค. ลดลง 2.6%YoY และยอดนำเข้าในเดือน ม.ค. ร่วงลง 3.6%YoY, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานใน
เดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 0.8%YoY 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


