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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื ่อมั ่นหอการค้าไทย เดือน ก.พ.64  
อยู่ที่ระดับ 29.6 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีการสำรวจมา หรือในรอบ 26 เดือน และเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อสถานการณ์การตกงานภายในประเทศที่เริ ่มมีการปิดกิจการในหลายพื้นที่เนื ่องจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว  
และความเข้มแข็งของภาวะเศรษฐกิจในประเทศเริ่มน้อยลง กำลังซื้อในส่วนของภาคประชาชนในต่างจังหวัดลดลง เนื่องจากการท่องเที่ยวยังไม่
ฟ้ืนตัวดีข้ึน 

กรมการค้าต่างประเทศ เผยการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย เดือน ม.ค. 64 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 128,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.90 แบ่งเป็นการส่งออก 74,325 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 24.91 และการนำเข้า 54,524 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 18.02  
ได้ดุลการค้า 19,801 ล้านบาท และหากแยกเฉพาะการค้าชายแดนชายแดน มีมูลค่า 72,224 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.81 และการค้าผ่านแดน 
มูลค่ารวม 56,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.69 ซึ่งเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2 เดือดติดต่อกันนับจาก ธ.ค. 63 และยังสอดคล้องกับทิศทาง 
การส่งออกที่ขยายตัวเป็นบวก 2 เดือนเช่นเดียวกัน คาดว่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในปี 2564 คาดว่าจะมีมูลค่า 1.36-1.40 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-6  จากความคืบหน้าในการพัฒนาและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศเพื่อนบ้าน 
ยกเว้นเศรษฐกิจเมียนมาที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. 64  
อยู่ที่ระดับ 85.1 โดยค่าดัชนีฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากภาคการผลิตกลับมาขยายตัวตามอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่
เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ของภาครัฐ อาทิ การอนุญาตให้สถานศึกษาเปิดเรียนตามปกติ การขยายเวลานั่ง
รับประทานอาหารในร้านถึง 23.00 น. รวมทั้งอนุญาตให้กิจการบางประเภทเปิดดำเนินการได้ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง, เราชนะ รวมทั้งการเพิ่มเงินในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศอย่างต่อเนื่อง ในด้านการส่งออกมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า รวมทั้งความ
คืบหน้าในการกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศต่าง  ๆทำให้เศรษฐกิจการค้าโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่งออกยังคงประสบปัญหาขาด
แคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่อง รวมทั้งอัตราค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ขณะที่การแข็งค่าของเงินบาทมากกวา่
ประเทศอื่นในภูมิภาค บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของผู้ส่งออก 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.80 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. 64  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 30.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวตามทิศทางของ
ภูมิภาคและตลาดโลก โดยมีปัจจัยหลักมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond yield) ยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้นักลงทุน
กลับมาถือครองดอลลาร์และกดดันให้เงินสกุลอื่นอ่อนค่า 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสปัดาหท์ีผ่่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือน ก.พ. 64 ทรุดต่ำสุดรอบ 26 เดือน 
• “พาณิชย์” เผยการค้าชายแดน-ผ่านแดน ม.ค. 64 ฟื้นแรง คาดโตต่อ หลังเร่งเปิดด่านการค้าเพ่ิม 
• สภาอุตสาหกรรมเผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ก.พ. เริ่มฟื้นหลังผ่อนคลายมาตรการโควิดเพิ่ม 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่30.80 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 12 มี.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. ลดลง 3.0% หลังจากพุ่งขึ้น 7.6% ในเดือน ม.ค., สต็อก
สินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือน ธ.ค., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ก.พ. ลดลง 2.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือน ม.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้าปลีกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 ทะยานขึ้น 33.8% เมื่อเทียบรายปี 
จากระดับ 4.6% ในเดือน ธ.ค. 63, กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยรายได้ด้านการคลังในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ปี 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.7%  
เมื่อเทียบเป็นรายปี  แตะที่ที ่4.18 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 6.4447 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ม.ค. ปรับตัวลง 4.5% เมื่อเทียบเป็นราย
เดือน แตะที่ระดับ 8.417 แสนล้านเยน (7.7 พันล้านดอลลาร์), กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดส่งออกเดือน ก.พ. ลดลง 4.5% เมื่อเทียบ
รายปี แตะที่ระดับ 6.04 ล้านล้านเยน (5.5 หมื่นล้านดอลลาร์) ส่วนยอดนำเข้าเดือน ก.พ. พุ่งขึ้น 11.8% แตะที่ 5.82 ล้านล้านเยน ทำให้ 
มียอดเกินดุลการค้าเดือน ก.พ. ทั้งสิ้น 2.1738 แสนล้านเยน, กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ก.พ. ปรับตัวลง 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากลดลง 0.6% ในเดือน ม.ค. 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที ่19 มี.ค. ที่ระดับ 61.42 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.19  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
6.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์ท่ามกลางการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 
ในยุโรปจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน ขณะที่หลายประเทศระงับการใช้วัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า 
นอกจากนี้การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน เนื่องจากทำให้สัญญาน้ำมันดิบซึ่งกำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น 
มีราคาแพงขึ้นและมีความน่าดึงดูดน้อยลงสำหรับนักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่น 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาหท์ีผ่่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. ลดลง 3.0%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.3%, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ก.พ. ลดลง 2.2% 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 ทะยานขึ้น 33.8%, รายได้ด้านการคลังของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.    ปี 
64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.7% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ม.ค. ปรับตัวลง 4.5%, ยอดส่งออกเดือน ก.พ. ลดลง 4.5% ยอดนำเข้าของเดือน 
ก.พ. พุ่งขึ้น 11.8% ส่งผลใหย้อดเกินดุลการค้าเดือน ก.พ. ทั้งสิ้น 2.1738 แสนล้านเยน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานเดือน ก.พ. 
ปรับตัวลง 0.4% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเดน็ที่น่าจบัตามองในสปัดาห์นี้ (22-26 มีนาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ., ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ., 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.จากมาร์กิต 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนม.ีค.จากมาร์กิต 
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค. 


