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กระทรวงพาณิชย์เผยยอดส่งออกเดือน เม.ย. 63 มีมูลค่า 18,948 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 2.12  
เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.03 ตามความต้องการของสินค้าอาหาร
ของตลาดโลกในช่วงล็อกดาวน์ ขณะที่สินค้าข้าวกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 18 เดือน ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 16,486  ล้านดอลลารส์หรัฐ 
ลดลงร้อยละ 17.13 ทำให้ไทยมีการค้าเกินดุล 2,462 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวม 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ส่งออกไทยมีมูลค่า 81,620 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.19 นำเข้า 75,224 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.72 และเกินดุลการค้า 6,396 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75  
เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 63 มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิมตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรงกว่าที่คาด และผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
มีแนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน มี.ค. 63 อยู่ที ่ระดับ 102.79 หดตัวลง 
เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.25% โดยได้รับผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและภัยแล้ง ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) ไตรมาสแรกปี 63 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.63% พร้อมปรับลดประมาณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ทั้งปี 63 
จะติดลบ 6 - 7% และอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรม จะติดลบ 5.5 - 6.5% 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน เม.ย. 63 อยู่ที่
ระดับ 75.9 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน และต่ำสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่เดือน เม.ย. 52 โดยเป็นการปรับตัวลดลงในทุกขนาดอุตสาหกรรม
ทั้งขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยมีสาเหตุจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้
การใช้จ่ายและการบริโภคลดลงโดยเฉพาะสินค้าคงทน ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายชะลอการผลิต การลงทุน และลดการจ้างงาน อีกทั้งยัง
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นอกจากนี้ปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อ
รายได้และกำลังซื้อในภาคเกษตร สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเช่นกัน อยู่ที่ระดับ 88.8 ต่ำสุดตั้งแต่เดือน พ.ค. 52 
เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการประกอบกิจการในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูง จากปัญหาเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ชะลอตัวภายหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างทั่วโลก และยังไม่มั่นใจจว่าวิกฤตโควิด -19  
จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที่ 31.87 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 63  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 32.08 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ จากความคาดหวังในการผ่านคลาย
มาตรการต่างๆ ของไทย ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ผนวกกับผู้ส่งออกทยอยขายดอลลาร์ สรอ. เพื่อลดความเสี ่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากสหรัฐฯ ได้ออกมาขู่ตอบโต้จีน หากจีนใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่กับฮ่องกง ซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงสัมพันธ์ทางการค้า 
ส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคปรับตัวแข็งค่าขึ้น  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563 

/ข 

ปีที่ 8 ฉบับที ่409 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ส่งออก เม.ย. พลิกโต 2.1% กลับมาขยายตัวเป็นบวกเดือนที่ 2 
• กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.50 ต่อป ี
• พิษโควิด-19 ฉุดดัชนีผลผลิตอุตฯ มี.ค. หดตัว 11.25% 
• ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนเมษาลดลงเหลือ 75.9 ต่ำสุดในรอบ 11 ปี 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมา ปิดที่ 31.87 บาท/ดอลลาร์ สรอ.แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน พ.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 39.8 
จากระดับ 36.1 ในเดือน เม.ย. และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 36.9 จากระดับ 26.7 
ในเดือน เม.ย., สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน เม.ย. ลดลง 17.8% สู่ระดับ 
4.33 ล้านยูนิต เมื่อเทียบรายปี ยอดขายบ้านมือสองร่วงลง 17.2% ในเดือน เม.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐานเดือน เม.ย. ปรับตัวลดลง 
0.2% ในเดือน เม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน มี.ค., สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน มี.ค. 
ปรับตัวลง 0.4% จากเดือน ก.พ. แตะที่ระดับ 8.547 แสนล้านเยน (7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ), กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดส่งออก
เดือน เม.ย. ร่วงลง 21.9% หลังจากท่ีลดลง 11.7% ในเดือน มี.ค. 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 12.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. ที่ระดับ 33.25 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.82 ดอลลาร์/บาร์เรล  
หรือคิดเป็น 12.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น 4 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากการลดลงของ
สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ รวมทั้งการปรับลดการส่งออกน้ำมันลง 6 ล้านบาร์เรล/วันในเดือน พ.ค. รวมทั้งปัจจัยที่ว่า กลุ่มโอเปกและชาติพันธมิตร 
หรือโอเปกพลัส ได้ตกลงกันที่จะลดการผลิตน้ำมันลง 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน พ.ค.และ มิ.ย.นี้ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดการกับปริมาณ
น้ำมันส่วนเกินที่เกิดจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25 – 29 พฤษภาคม 2563)  

•ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเม.ย., ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟด
สาขาดัลลัส 

•ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือนม.ีค. 

•ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน พ.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 39.8, ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเบ้ืองต้นของสหรัฐในเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 36.9, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน เม.ย. ลดลง 17.8% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐานเดือน เม.ย. ปรับตัวลดลง 0.2%, ยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน มี.ค. 
ปรับตัวลง 0.4%, ยอดส่งออกเดือน เม.ย. ร่วงลง 21.9% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 12.9% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


