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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือน ก.ย. เท่ากับ 102.18 ลดลง 
0.70% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันของปีนี้ (นับตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นมา) โดยสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อ
ในเดือนนี้ลดลงเป็นผลมาจากราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานที่ลดลงมาก โดยเฉพาะราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ แม้ราคาสินค้าในกลุ่ม
อาหารสดจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถดึงให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนของปี 63 ลดลง 0.99% 
ในขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่หักสินค้าอาหารสดและพลังงานออก ดัชนีอยู่ที ่102.96 เพิ่มขึ้น 0.25% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
เฉลี่ยในช่วง 9 เดือนของปี 63 เพิ่มขึ้น 0.32%, ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 50.2 ลดลงจากเดือน ส.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 51.0 โดยถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยมีสาเหตุมาจากความ
กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง และการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (ศบศ.) มีมติ
เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในชื่อ “มาตรการช้อปดีมีคืน" ภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ในรูปแบบของการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่
รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.-31 ธ.ค.63, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกฬีา
เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ผ่านวีซ่าประเภทสเปเชียลทัวริสต์วีซ่า (หรือเอสทีวี) จะ
เข้ามายังกรุงเทพฯ และ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 20 ต.ค. และ 26 ต.ค. จำนวนกลุ่มละ 120 คน โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งสองกลุ่มจะถูกกักตัวอยู่
ในห้องพักของโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกเป็นจำนวน 14 วันจึงจะออกมาเที่ยวตามสถานที่ทั่วไปได้ และนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งสอง
กลุ่มนั้นจะพักอยู่ในประเทศไทยนาน 30 วัน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.05 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 63 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 31.61 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้น แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ระดับ 31.05 บาท
ต่อดอลลาร์ฯ โดยการแข็งค่าของเงินบาทสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงเทขาย หลังรายงาน
ข่าวระบุว่า ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ สามารถออกจากโรงพยาบาล กลับมากักตัวต่อที่ทำเนียบขาว ประกอบกับตลาดเริ่มมีความหวังอีกครั้งในเรื่อง
มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากโควิด-19 หลังปธน. ทรัมป์ เปิดโอกาสสำหรับการผ่านบางมาตรการออกมาก่อนเลือกตั้ง  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 ปีที่ 9 ฉบับที ่429 ประจำวันที่ 12 ตลุาคม 2563 

 

 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือน ก.ย. เท่ากับ 102.18 ลดลง 0.70%YoY 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดับ 50.2 ลดลงจากเดือน ส.ค. ซ่ึงอยู่ที่ระดับ 51.0 

• ศบศ. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในชื่อ “มาตรการช้อปดีมีคืน" 

• นักท่องเท่ียวชาวจีนทีจ่ะเดินทางมายังประเทศไทยในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ผ่านวีซ่าประเภทสเปเชียลทวัริสต์วีซ่า จะเข้ามายัง
กรุงเทพฯ และ จ.ภูเก็ต ในวันที ่20 ต.ค. และ 26 ต.ค. จำนวนกลุ่มละ 120 คน และจะพักอยู่ในประเทศไทยนาน 30 วัน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.05 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.6 จาก
ระดับ 55.0 ในเดือน ส.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ส.ค. เพ่ิมขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากลดลง 0.2%MoM ในเดือน ก.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่า ดุลการค้าของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. ขาดดดุลเป็นมูลค่า 67,000 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (หรือราว 2 ล้านล้านบาท) ซึ่งนับเป็นยอดการขาดดุลการค้าทีห่นักท่ีสุดในรอบ 14 ปี 

ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนเผยว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนในเดือน ส.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นแตะระดับ 3.1646 ล้านล้าน
ดอลลาร์ สรอ., กระทรวงคมนาคมของจีนเผยว่าปริมาณการเดินทางทั้งทางราง ทางหลวง ทางน้ำ และทางอากาศ ในระหว่างช่วงวันหยุด
ยาว 8 วัน (เนื่องในวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์) พุ่งขึ้นแตะระดับ 62.12 ล้านคร้ังต่อวัน  

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน 
ส.ค. ปรับตัวลง 6.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 9.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที ่9 ต.ค. ที่ระดับ 40.60 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.35 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
9.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังจากสำนักงานนิรภัยและการบังคับใช้สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง
สหรัฐฯ เผยว่าอิทธิพลของพายุเฮอร์ริเคนเดลต้าจะส่งผลทำให้บริษัทพลังงานท่ีดำเนินการในอ่าวเม็กซิโกต้องระงับการผลิตน้ำมันดิบราว 91.53% 
และระงับการผลิตก๊าซธรรมชาติราว 61.82% และต้องมีการอพยพพนักงานออกจากแท่นขุดเจาะ รวมทั้งเริ่มแผนกู้สถานการณ์ที่โรงงานแปรรูป
น้ำมันบริเวณชายฝั่ง 
 

 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 ตุลาคม 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย., ราคานำเข้าและราคาส่งออก
เดือน ก.ย., ดัชนีการผลิตเดือน ต.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายรถเดือน ก.ย., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ก.ย., ยอดนำเข้า ส่งออก และ
ดุลการค้าเดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.6, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้า
ส่งในเดือน ส.ค. เพ่ิมขึ้น 0.4%MoM, ดุลการค้าของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. ขาดดดุลเป็นมูลค่า 67,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

• ประเทศจีน: ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนในเดือน ส.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นแตะระดับ 3.1646 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ., ปริมาณการ
เดินทางทั้งทางราง ทางหลวง ทางน้ำ และทางอากาศ ในระหว่างช่วงวันหยุดยาว 8 วัน (เนื่องในวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์) 
พุ่งขึ้นแตะระดับ 62.12 ล้านคร้ังต่อวัน 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. ปรับตัวลง 6.9%YoY 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 9.5% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


