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นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าของไทยใน
เดือน ก.ย. มีมูลค่า 19,621.32 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ลดลง 3.86% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการติดลบน้อยลง ซึ่งถือเป็นการฟื้นตัวดี
ขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่วนยอดการนำเข้ามีมูลค่า 17,391.20 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ลดลง 9.08% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผล
ให้เกินดุลการค้า 2,230.1 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ส่วนการส่งออกสินค้าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 63 มีมูลค่า 172,996.1 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์ สรอ. ลดลง 7.33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้ามีมูลค่า 152,372.4 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ลดลง 14.64% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ประเทศไทยเกินดุลการค้า มูลค่า 20,623.7 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ., ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) มีมติเห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฏีกาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ต.ค. เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไปโดย
ไม่มีการลงมติ เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาในการหาทางออกของประเทศ 

นายสุพันธุ ์มงคลสุธ ีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. อยู่ที่
ระดับ 85.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 84.0 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากการที่อุปสงค์ในประเทศ
ขยายตัวต่อเนื่อง หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวขึ้น รวมทั้งการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 63 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
รวม 655,000 ล้านบาท ลดลง 1.57 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 70.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการท่องเที่ยว
ลดลงทั้งจากตลาดต่างประเทศและตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้มีการระงับการ
เดินทางกันท่ัวโลก 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.27 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 63 โดยเงิน
บาททยอยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงสนับสนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัย หลังการเจรจาเกี่ยวกับ
มาตรการเยียวยาโควิด-19ของสหรัฐฯ ระหว่างทำเนียบขาวและพรรคเดโมแครตยังคงไม่ได้ข้อสรุป นอกจากนั้นเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงยังสอดคล้อง
กับสถานะขายสุทธขิองนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร ในขณะที่ยังมีปัจจัยและประเด็นทางการเมอืงในประเทศท่ียังต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• การส่งออกสนิค้าของไทยในเดือน ก.ย. มีมูลค่า 19,621.32 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 3.86%YoY 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดับ 85.2  

• ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบใหอ้อกพระราชกฤษฏีกาเปิดประชมุรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ต.ค. เพ่ือเปิดโอกาส
ให้มีการอภิปรายท่ัวไปโดยไม่มีการลงมต ิ

• ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 63 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวรวม 655,000 ล้านบาท ลดลง 1.57 ล้านล้านบาท 
หรือคิดเป็น 70.57%YTD 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.27 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ย. 63 เพิ่มขึ้น 
9.5% หลังจากเพิ่มขึ้นเพียง 2.4% ในเดือน ส.ค., มาร์กิตเเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบ้ืองต้นของ
สหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.5 โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ 54.3 ในเดือน ก.ย. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ต.ค. อยู่ที่
ระดับ 49.4 โดยลดลงจากระดับ 50.4 ในเดือน ก.ย. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบรายปี, 
ยอดค้าปลีกของจีนในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบรายปี, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/63 ขยายตัว 
4.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งขยายตัวสูงกว่าไตรมาสที่ 2/63 ที่ขยายตัว 3.2%, ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ช่วง 3 ไตรมาสแรก
ของปี 63 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 43.65 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 6.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ), อัตราว่างงาน
เดือน ก.ย. คงอยู่ท่ีระดับ 5.2% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 6.75 แสนล้านเยน หรือประมาณ 6.4 
พันล้านดอลลาร์ โดยยอดส่งออกเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 4.9% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดับ 6.06 ล้านล้านเยน ขณะทีย่อดนำเข้าเดือน ก.ย. 
ลดลง 17.2% เมื่อเทียบเป็นรายป ีแตะที่ระดับ 5.38 ล้านล้านเยน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที ่23 ต.ค. ที่ระดับ 39.85 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.03  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
3.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยตลาดน้ำมันดิบถูกกดดันจากการทีป่ระเทศลิเบยีเพิ่มปรมิาณการสง่ออกน้ำมัน ขณะทีต่ลาดยังคง
รอความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างทำเนียบขาวและพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับข้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่ 
 

 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 ตุลาคม 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ไตรมาสที ่3/63 (ประมาณการเบื้องต้น) 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ย. 63 เพ่ิมขึ้น 9.5%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ
เบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.5 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ต.ค. อยู่ท่ีระดับ 49.4 

• ประเทศจีน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. เพ่ิมขึ้น 6.9%YoY, ยอดค้าปลีกของจีนในเดือน ก.ย. เพ่ิมขึ้น 10.9%, ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที ่3/63 ขยายตัว 4.9%YoY, ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 
63 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.8%YoY, อัตราว่างงานเดือน ก.ย. คงอยู่ท่ีระดับ 5.2% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดับ 6.75 แสนล้านเยน 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.0% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


