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ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิ จ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจ าเดือน ส.ค. 63 อยู่ที่ 32.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 
ติดต่อกัน เชื่อไทยได้ผ่านจุดต ่าสุดในไตรมาส 2 รวมทั้ง การผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ ท าให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาเปิดด าเนินการได้  แนะรัฐ
ส่งเสริมให้เกิดการหยุดยาว เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 84.0 
เพิ่มขึ้นจากระดับ 82.5 เม่ือเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดยผู้ประกอบการเห็นว่ามาตรการ
ที่รัฐบาลทยอยออกมาถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังอยากเห็นมาตรการกระตุ้นก าลังซ้ือในประเทศให้เพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือน ส.ค.63 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ลดลง 21% มาท่ีระดับ 67.52 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ซบเซา โดยความเชื่อม่ันนักลงทุนต่างชาติปรับตัวลงอยู่ในระดับซบเซาอย่างมาก ส าหรับปัจจัย
ที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การเมืองในประเทศ รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจ       
ในอเมริกาและยุโรป ส่วนปัจจัยที่หนุนการลงทุนมากที่สุด คือความคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ตามด้วยนโยบายการเงินของ
สหรัฐฯ และการไหลเข้าออกของเงินทุน รวมถึงความคาดหวังการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที ่ปร ึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจแล ะธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยประมาณการตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทยทั้งปีนี้ว่าอยู่ที่ -7.5% ถึง -8.5% โดยมองว่า
มาตรการรักษาระดับการบริโภคในประเทศ วงเงิน 51,000 ล้านบาท ผ่านโครงการคนละครึ่ง 30,000 ล้านบาท และมาตรการเพิ่มค่าครองชีพใน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 21,000 ล้านบาท จะท าให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบราว 150,000-200,000 ล้านบาท ช่วยให้จีดีพีเฉพาะ     
ไตรมาส 4/63 ติดลบลดลง 2-3% ทั้งนี้ต้องติดตามว่าจะมีการใช้เม็ดเงินได้ครบทั้งหมดหรือไม่ และมองว่ารัฐบาลควรน ามาตรการชิม ช้อป ใช้ 
กลับมาใช้ เพราะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของคนรายได้ปานกลาง ท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น 30,000-50,000 ล้านบาท 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 31.06 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 11 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาที่อยู่ที่
ระดับ 31.33 บาท/ดอลลาร์ สรอ. เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค เนื่องจากดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากปัจจยัหนุน  
ดา้นยอดขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงกว่าที่คาดไว้ เป็นการตอกย ้าการส่งสัญญาณของเฟดในการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต ่าออกไปอีก 
นอกจากน้ีปัจจัยในประเทศยังมีส่วนส าคัญใหช้ะลอการลงทุนเพื่อดูทิศทางการเมืองในประเทศเก่ียวกับการชุมนุมทางการเมือง  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

ช่วงวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 426 ประจ าวันที่ 21 กันยายน 2563 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าฯ เดือน ส.ค. ฟื้นทุกภูมิภาค หลังโควิดคลี่คลาย-คนเริ่มใช้จ่าย 

• ดัชนีอุตฯขยับขึ้นต่อเนื่อง วอนรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม 

• ความเชื่อมั่นนักลงทุนหุ้นลดลง กังวลการเมืองป่วนห่วงศก.ทรุด 

• จับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 หม่ืนล้าน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมา ปิดท่ี 31.06 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 11 ก.ย. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากทะยานขึ้น 1.2% ในเดือน ก.ค., 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากพุ่งขึ้น 3.5% ในเดือน ก.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้าปลีกเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 0.5% แตะที่ระดับ 3.36 ล้านล้านหยวน 
(4.9208 แสนล้านดอลลาร์), ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. หดตัวลง 0.3% แตะที่ระดับ 37.88 ล้านล้านหยวน 
(5.55 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) เม่ือเทียบเป็นรายปี, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 5.6% เม่ือเทียบเป็นรายปี หลังจากที่
ปรับตัวขึ้น 4.8% ในเดือน ก.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดส่งออกเดือน ส.ค. ร่วงลง 14.8% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 5.23 ล้านล้านเยน  
(5 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนยอดน าเข้าเดือน ส.ค. ร่วงลง 20.8% แตะที่ 4.98 ล้านล้านเยน ทั้งน้ี ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ส.ค. 
อยู่ท่ี 2.4830 แสนล้านเยน ซ่ึงเป็นการเกินดุลติดต่อกันเดือนที่ 2 หลังจากที่เกินดุล 1.093 หม่ืนล้านเยนในเดือนก.ค. 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 9.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 63 ปิดตลาดเมื ่อวันที่ 11 ก.ย. ที ่ระดับ 41.11 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 3.78 ดอลลาร์/บาร์เรล            
หรือคิดเป็น 9.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน ้ามันดิบได้แรงหนุนหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงปรับลดก าลังการผลิต (JMMC) ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ "โอเปกพลัส" มีมติปรับลดก าลัง 
การผลิต 7.7 ล้านบาร์เรล/วัน ไปจนถึงสิ้นปี 2563 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (21 - 25 กันยายน 2563)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือนส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้น
เดือนก.ย.จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือนก.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.จากมาร์กิต 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.6%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 0.5%, ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. หดตัวลง 0.3%, 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 5.6% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดส่งออกเดือน ส.ค. ร่วงลง 14.8% ยอดน าเข้าเดือน ส.ค. ร่วงลง 20.8% ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้าใน
เดือน ส.ค. อยู่ท่ี 2.4830 แสนล้านเยน 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9.7% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อนราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมา
ปรับตัวลดลงประมาณ 6.02% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


