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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 52.4 (สูงสุด
ในรอบ 9 เดือน) และปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อันเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการคนละครึง่ และ
ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้กำลังซื้อในหลายจังหวัดเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามผู้บริโภคมีความกังวลต่อ
เสถียรภาพทางการเมืองไทยหลังมีการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้งในเดือน ต.ค. และความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ตลอดจน
การว่างงานในอนาคต, กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ย. ลดลง 0.41% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือว่าเป็นการหดตัว
ในอัตราทีต่่ำที่สุดในรอบ 9 เดือน อันเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งมาตรการด้านการท่องเที่ยว และมาตรการสนับสนนุ
ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 63 จะอยู่หดตัว 0.87% ส่วนในปี 64 คาดว่า
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 1.2% โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของกำลังซื้อของภาคเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกและการค้าโลกทีจ่ะส่งผลดตี่อภาคเศรษฐกิจจริงและการส่งออกของไทย 

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบมาตรการ
คนละคร่ึง ระยะที ่2 เพ่ิมสิทธิ์ใหม ่5 ล้านคน ใช้จ่ายระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 64 ในอัตราคนละ 3,500 บาท โดยสิทธ์ิเดิม 10 ล้านคน ได้เพิ่ม
อีก 500 บาท รวมใช้เงินเพิ่ม 22,500 ล้านบาท และมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 500 บาท จำนวน 3 เดือน รวม 
21,000 ล้านบาท ในขณะเดียวกันก็ขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันออกไปเป็นสิน้สุดเดือน เม.ย. 64 และเพิ่มสิทธิพักเป็น 15 คืน, คณะ 
กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า กกร. ได้ปรับคาดการณ์จีดีพีปี 63 เป็นหดตัวในกรอบ -7% ถึง -6% (จากเดิม -9% 
ถึง -7%) ขณะที่การส่งออกจะหดตัวในกรอบ -8% ถึง -7% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะหดตัวอยู่ในกรอบ -1.0% ถึง -0.9% ส่วนในปี 64 
คาดการณ์ว่าจีดีพีจะขยายตัวได้ในกรอบ 2% ถึง 4% ในขณะที่การส่งออกจะขยายตัวอยู่ในกรอบ 3% ถึง 5% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่า
จะอยู่ในกรอบ 0.8% ถึง 1.2% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.15 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63 ซึ่งปิดที่
ระดับ 30.29 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าตลอดทั้งสัปดาห์สอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่า
เมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลักหลังมีแรงเทขายดอลลาร์เพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนั้นค่าเงินบาทยังได้รับผลจากปัจจัยของสถานการณ์
โควิด-19 ทีก่ารพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิดเกือบจะประสบความสำเร็จ รวมถึงการที่สหรัฐฯ จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเยียวยา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือน พ.ย. อยู่ท่ีระดับ 52.4 (สูงสุดในรอบ 9 เดือน) 

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ย. ลดลง 0.41% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

• ศบศ. เห็นชอบมาตรการคนละคร่ึง ระยะที่ 2 โดยเพ่ิมสิทธิ์ใหม่ 5 ล้านคน และใชจ้่ายระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 64 

• กกร. ปรับคาดการณ์จีดีพีปี 63 เป็นหดตัวในกรอบ -7% ถึง -6% (จากเดิม -9% ถึง -7%) และคาดการณ์ว่าจีดีพีในปี 64 
จะขยายตัวได้ในกรอบ 2% ถึง 4% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.15 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน พ.ย. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 56.7 จาก
ระดับ 53.4 ในเดือน ต.ค., สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน พ.ย. ลดลงสู่ระดับ 55.9 จาก
ระดับ 56.6 ในเดือน ต.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.3% หลังจากลดลง 0.5% ใน
เดือน ก.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.7% สู่ระดับ 6.31 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก
ระดับ 6.21 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน ก.ย. โดยการนำเข้าเพ่ิมขึ้น 2.1% สู่ระดับ 2.45 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่การส่งออกเพ่ิมขึ้น 2.2% 
สู่ระดับ 1.82 แสนล้านดอลลาร์ 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 41.7 
จากระดับ 46.9 ในเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 53.8 ลดลง
เล็กน้อยจากเดือน ต.ค. ซึ่งอยู่ทีร่ะดับ 54.8 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 
56.4 จากระดับ 56.2 ในเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.1 จากระดับ 51.4 ใน
เดือน ต.ค. 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ระดับ 46.26 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.73 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคดิเป็น 
1.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันได้แรงหนุนจากความหวังว่าสหรัฐฯ จะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะ
ช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมัน นอกจากนั้นตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร (โอเปกพลัส) 
มีมติปรับลดกำลังการผลิตเหลือ 7.2 ล้านบาร์เรล/วัน โดยมติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ม.ค. 64 เป็นต้นไป 
 

 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-11 ธันวาคม 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ต.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ต.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ต.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน พ.ย., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดอืน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย., ดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน พ.ย. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 56.7, PMI ภาคบริการของสหรัฐในเดือน พ.ย. ลดลงสู่ระดับ 
55.9, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ต.ค. เพ่ิมขึ้น 1.3%, ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือน ต.ค. เพ่ิมขึ้น 1.7% โดยการนำเข้า
เพ่ิมขึ้น 2.1% ในขณะที่การส่งออกเพ่ิมขึ้น 2.2% 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 41.7, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน 
พ.ย. อยู่ท่ีระดับ 53.8 

• ประเทศจีน: PMI ภาคบริการเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.4, PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.1 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


