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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ย. 63 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเกือบ
เป็นปกติในหลากหลายภาคส่วน ผนวกกับมีวันหยุดพิเศษ และการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน
กลับมาทรงตัว หลังจากหดตัวต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองค า และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลง สอดคล้อง
กับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับดีขึ ้น อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวยังหดตัวสูงจากมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีต่อเนื่ อง            
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อในหมวดพลังงานเป็นส าคัญ ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นบ้างแต่ยังเปราะบาง 
ส าหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามการส่งออกทองค าเป็นส าคัญ 

สศค. เผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ย. 63 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะในด้านอุปสงค์ สะท้อนจากการบริโภค
สินค้าคงทนและการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยังคงปรับตัวดีขึ้น แต่ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยังคงชะลอตัว ส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ประจ าเดือน ต.ค. 63 พบว่า ดัชนี RSI เดือน ต.ค. 63 ชี้แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นในทุก
ภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเกษตรและภาคบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเกษตรของภาคตะวันออก อย่างไรก็ดี แนวโน้มในบางสาขา 
โดยเฉพาะการจ้างงานและการลงทุนของ กทม.และปริมณฑล ยังคงชะลอตัว 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 94.71 ลดลงร้อยละ 
2.75 เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาที่ลดลงร้อยละ 9.05 สะท้อนภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากอัตรา
การใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 63.07 จากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ 60.86 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เผยผลสำรวจการใช้จ่ายในช่วงวันลอยกระทง 63 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.7 วางแผนไปลอย
กระทง แต่ลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีร้อยละ 36.3 ไม่คิดไปลอยกระทง เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจยังไม่ดี กลัวอันตรายจากการชุมนุมและโควิด-19 
ส่งผลต่อเงินสะพัดในช่วงวันลอยกระทงปีนี้ขยายตัวติดลบร้อยละ 1.5 โดยมีมูลค่าเงินสะพัดเพียง 9,429 ล้านบาท ต่ำสุดในรอบ 9 ปี ตั้งแต่ปี 55 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ต.ค. 63  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 31.25 บาท/ดอลลาร์ สรอ. เงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยเนื่องมาจากความกังวลการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทั่วโลกมีการ
แพร่ระบาดในแถบยุโรปและสหรัฐฯ ส่วนปัจจัยการเมืองในประเทศไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตลาดรับรู้ข่าวสารนี้แล้ว และการชุมนุม
เป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีความรุนแรงใด  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

ช่วงวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 432 ประจ าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ทีผ่่านมา 

• ธปท. เผยเศรษฐกิจไทย ก.ย.ปรับดีขึ้น จากกิจกรรมศก.ที่กลับมาเกือบปกติ 
• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ย. 63 ปรับตัวดีขึ้น 
• ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ต.ค. ภาพรวมดีขึ้น จากแรงหนุนภาคเกษตร-บริการ 
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ย. ลดลง 2.75% 
• ลอยกระทงเงินสะพัดต่ำสุด 9 ปี 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 31.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 22 ต.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)     
ในไตรมาสที่ 3/2563 โดยขยายตัว 33.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ย. ลดลง 3.5% สู่ระดับ 959,000   
ยูนิต, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 1.9%, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค    
ส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ก.ย. เพ่ิมขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดีดตัวขึ้น 0.3% ในเดือน ส.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 10.1% เมื่อเทียบเป็น
รายปี อยู่ที่ระดับ 6.4643 แสนล้านหยวน (9.634 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ), ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NBA) ของจีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตของจีนในเดือน ต.ค. อยู่ที่ 51.4 ชะลอลงเล็กน้อยจาก 51.5 ในเดือน ก.ย. ขณะที่ดัชนี PMI ของภาค
บริการจีนในเดือน ต.ค. อยู่ที่ 56.2 เพิ่มข้ึนจาก 55.9 ในเดือน ก.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 4.0% 
จากเดือน ส.ค., กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น เปิดเผยอัตราต าแหน่งงานว่างในเดือน ก.ย. ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.03 
จากระดับ 1.04 ในเดือน ส.ค. 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงประมาณ 10.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวด
ส่งมอบเดือน ธ.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ระดับ 35.79 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.06  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
10.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนเทขายสัญญาน ้ามันออกมาท่ามกลางความวิตกของจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 
ที่พุ่งขึ้นทั้งในสหรัฐและยุโรปจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น ้ามัน  และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐ 

ประเดน็ที่น่าจบัตามองในสปัดาห์นี้ (2 - 6 พฤศจิกายน 2563)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต, ดัชนี
ภาคการผลิตเดือนต.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายภาคโรงงานเดือนก.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน
ก.ย., ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ย. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทีผ่่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาสที่ 3/2563 โดยขยายตัว 
33.1%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ย. ลดลง 3.5%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 1.9%, ดัชนีราคา        
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.2% 

• ประเทศจีน: ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 10.1%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตของ
จีนในเดือน ต.ค. อยู่ที่ 51.4, ดัชนี PMI ของภาคบริการจีนในเดือน ต.ค. อยู่ที่ 56.2 

• ประเทศญี่ปุ่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 4.0%, อัตราต าแหน่งงานว่างในเดือน ก.ย. ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.03 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 10.5% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


