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กระทรวงพาณิชย์เผยการส่งออกไทยในเดือนม.ค.63 มีมูลค่า 19,626 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
กลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ขยายตัวจากการส่งออกทองคำที่ขยายตัวสูงตามทิศทางราคาในตลาดโลก รวมถึงการปรับตัวห่วงโซ่การผลิต
ภายใต้สงครามการค้าในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่สินค้ากลุ่มน้ำมัน น้ำมันสำเร็จรูป กลับมาส่งออกได้ปกติ หลังจากที่ปิดโรงกลั่นน้ำมันในช่วงปลายปี 62 
ประกอบกับความกังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส CODIV-19 และการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาที่เติบโต 2.3% ต่ำสุดในรอบ 
3 ปี ทำให้กระตุ้นการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 21,181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 7.86 ส่งผลให้ดุลการค้าขาด
ดุล 1,555.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนม.ค. 63 พบสัญญาณเศรษฐกิจไทยดีขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้า ผลจากภาคส่งออกสินค้า รายได้เกษตรเพิ่มขึ้น แต่การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอตัว การท่องเที่ยวยังขยายตัว   
โดยภาคการส่งออกสินค้า การบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน โดยเฉพาะปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั ่งและยอด รถจักรยานยนต์ 
จดทะเบียนใหม่และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอตัว ในด้าน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมีสัญญาณชะลอตัว ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่ควรต้องติดตามสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภค
ภาคเอกชนในภาพรวมยังคงขยายตัว โดยเฉพาะการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งกลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ 6
เดือนที่ 0.4%ต่ อปี หรือขยายตัว 37.1% จากเดือนก่อนหน้าเมื่อขจัดผลทางฤดูกาลแล้ว สอดคล้องกับปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่  
ที่ปรับตัวดีขึ้นมา เป็นติดลบ 2.0% ต่อปี จากเดือนก่อนที่หดตัว 17.3% ต่อป ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยรายงานเศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค. 63 อยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าที่ ไม่รวมทองคำ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรม เครื่องช้ีการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่เครื่องช้ีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง
จากเดือนก่อน อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรขยายตัวสูงขึ้น ขณะทีภ่าคการท่องเที่ยวขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ต่ำในปีก่อน  
ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้า ส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สิน  

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.636 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 63  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที ่ระดับ 31.614 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื ่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์จากความกังวล 
การแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก แต่กลับมาปรับตัวแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์จากการขาย 
ของนักค้าคา่เงิน  

Weekly Review 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• พาณิชย์ เผยส่งออก ม.ค.63 โต 3.35% เป็นบวกคร้ังแรกรอบ 6 เดือน 

• สัญญาณเศรษฐกิจม.ค.'ยังดี' 'บริโภค-ท่องเท่ียว'ขยายตัว 

• ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค. 63 ชะลอตัวต่อเนื่อง 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.6360 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: :  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั ้งที ่ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)  
ประจำไตรมาส 4/2562 ที่ระดับ 2.1%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 7.9% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 764,000 ยูนิต หลังจากแตะระดับ 
708,000 ยูนิตในเดือน ธ.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ. อยู่ที ่ระดับ 35.7  
ลดลงจากระดับ 50 ในเดือน ม.ค., สำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.พ. ลดลงสู่ระดับ 29.6 จากระดับ 54.1 ในเดือน ม.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุนรายงานอัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. เพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 2.4% 
จากระดับ 2.2% ของเดือน ธ.ค., กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. 63 เพ่ิมขึ้น 0.8% 
เทียบกับเดือน ธ.ค. 62 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 17.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. ที่ระดับ 44.76 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 8.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
17.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขาย สัญญาน้ำมันดิบออกมาท่ามกลางความวิตกว่า 
การแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวลง และทำให้ความต้องการใช้น้ำมัน
ลดลงกระทบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 มีนาคม 2563)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั ้นสุดท้ายเดือนก.พ.จากมาร์กิต,             
ดัชนีภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนก.พ.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนม.ค., ยอดสั่งซื้อ
ภาคโรงงานเดือนม.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.พ.จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.พ.จากไฉซิน, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต    
เดือนก.พ.จากไฉซิน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 4/2562 ที่ระดับ 2.1%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ม.ค. 
เพ่ิมขึ้น 7.9% 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 35.7, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
เดือน ก.พ. ลดลงแตะระดับ 29.6 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. เพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 2.4%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. 63 เพ่ิมขึ้น 0.8% 
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 17.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


