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นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 29.8 ลดจากระดับ 31.8 ในเดือน ธ.ค. 63 ซ่ึงเป็นระดับที่
ต่ำสุดในรอบ 25 เดือน เนื่องจากการล็อกดาวน์พ้ืนท่ีเสี่ยงสูง ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก นอกจากนั้นยังส่งผลต่อภาคธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กอปรกับ
ความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างและรวดเร็ว และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นจำนวนมาก 
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การทำธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้เห็นชอบวงเงินใน
โครงการ "ม.33 เรารักกัน" แล้ว และคาดว่ากระทรวงแรงงานจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการในวันที่ 15 ก.พ. โดยเกณฑ์เบื้องต้น ผู้ที่มี
เงินฝากเกิน 5 แสนบาท จะไม่ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการ ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เข้ารว่ม
โครงการเราชนะ ก็จะไม่ผ่านคัดกรอง เนื่องจากได้รับสิทธิในโครงการเราชนะไปแล้ว สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มคาบเกี่ยวระหว่างมาตรา 33, 39 และ
มาตรา 40 ให้ยึดมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่เห็นชอบโครงการเราชนะ หาก ณ วันนั้น เป็นผู้ประกันตนอยู่ในมาตรา 39 และ 40 จะ
ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ แต่ถ้าอยู่มาตรา 33 จะได้สิทธิในโครงการ ม.33 เรารักกัน 

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เผยว่า ในปี 63 มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
1,717 โครงการ เพ่ิมขึ้น 13% มูลค่าลงทุน 481,150 ล้านบาท ลดลง 30% ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุน 691,390 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในป ี62 มี
การขอบีโอไอรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินวงเงิน 190,000 ล้านบาท ถ้าหักในส่วนนี้ออกจะติดลบเพียง 7% สำหรับปีนี้จะไม่ตั้งเป้าหมาย
เนื่องจากโควิดยังไม่มีความแน่นอนสูง เช่นเดียวกับในปีท่ีผ่านมาไม่ได้ตั้งเป้าหมายเช่นกัน แต่จะไม่ให้น้อยกว่าป ี63 หรือราว 400,000-500,000 
ล้านบาท 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 29.87 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 64 
โดยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ สอดคล้องกับทิศทางของหลายสกุลเงินในเอเชีย และแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงโดยได้รับแรงหนุน
จากความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้เงินดอลลาร์ยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากสัญญาณผ่อนคลายทางการเงิน
อย่างต่อเนื่องของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ปีที่ 9 ฉบับที ่447 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

 2พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยในเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 29.8 ลดจากระดับ 31.8 ในเดือน ธ.ค. 63 (ซ่ึงเป็นระดับที่ต่ำสุดใน
รอบ 25 เดือน) 

• คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้เห็นชอบวงเงินในโครงการ "ม.33 เรารักกัน" 
แล้ว และคาดว่ากระทรวงแรงงานจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการในวันที่ 15 ก.พ. 

• ในปี 63 มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,717 โครงการ เพ่ิมขึ้น 13% มูลค่าลงทุน 481,150 ล้านบาท ลดลง 30%  

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 29.87 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน, 
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3%, ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในช่วงคร่ึงแรกของเดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 76.2 จากระดับ 79 ในเดือน ม.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลง 0.3% เมื่อเทียบรายปี 
ซึ่งสวนทางกับเดือน ธ.ค. ที่ขยายตัว 0.2%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายปี โดยฟื้นตัวดีขึ้น
หลังจากปรับตัวลดลง 0.4%YoY ในเดือน ธ.ค., สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เผยว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน 
ณ สิ้นเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 3.211 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงจากระดับ 3.217 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือน ธ.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เผยว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในปี 63 ลดลง 5.3% ซึ่ง
ทำสถิติลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ซึ่งเมื่อแยกตาม
หมวดพบว่า การใช้จ่ายด้านวัฒนธรรมและการพักผ่อนหย่อนใจส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนหดตัวมากที่สุด โดยลดลง 18.1% ขณะที่การใช้
จ่ายด้านการขนส่งและการสื่อสารลดลง 8.6% เนื่องจากผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการบริการแบบพบปะกัน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ระดับ 59.47 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.62  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
4.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากความตึงเครียดที่เพ่ิมขึ้นในตะวันออกกลางระหว่างกลุ่มกบฎฮูตีซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากอิหร่านกับรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย อีกทั้งกองทัพอากาศของกลุ่มฮูตีได้โจมตีสนามบินและฐานทัพอากาศในซาอุดีอาระเบียด้วยโดรน 
ซึ่งสถานการณ์นี้ทำให้กระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบโลกทะยานขึ้นมากขึ้น นอกจากนั้นตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการที่ซาอุดีอาระเบียได้ปรบัลด
กำลังการผลิต 1 ล้านบาร์เรล/วัน สู่ระดับ 8.125 ล้านบาร์เรล/วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ก.พ. ที่ผ่านมาไปจนถึงสิ้นเดือน ม.ีค. 

 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-19 กุมภาพันธ์ 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค., 
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ธ.ค., ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือน ม.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที ่4/63 (ประมาณการเบื้องต้น), การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ม.ค. 

• ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที ่4/63 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3%MoM, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.3%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 76.2 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลง 0.3%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 0.3%YoY, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 3.211 ล้านล้านดอลลาร์ 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญ่ีปุ่นในปี 63 ลดลง 5.3% 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


