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นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เผยว่า ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่มีมติเห็นชอบตามการเสนอ
ของกระทรวงสาธารณสุขให้ปรับโซนสีในการดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดให้เหลือเพียงพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด และพื้นที่
ควบคุม (สีส้ม)  59 จังหวัด พร้อมท้ังกำหนดมาตรการคุมเข้ม แต่ยังไม่มีคำสั่งห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) หรือการสั่งล็อกดาวน์แต่อย่าง
ใด, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. สาธารณสุข เผยว่า รัฐบาลจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้
ตัดสินใจว่าจะประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวหรือไม่ เหมือนกรณีเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดที่ จ.สมุทรสาคร ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถตัดสินใจ
ได้เอง ถือเป็นการกระจายอำนาจในการประเมินความจำเป็นในสถานการณ์แต่ละจังหวัด ซึ่งหากมีการประกาศเคอร์ฟิวจะให้เกิดความเดือดร้อน
กับประชาชนให้น้อยที่สุด 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดมีหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประธานท่ีปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ กล่าวถึง มาตรการ
ล่าสุดของ ศบค. ว่าจะทำให้คนชะลอการใช้จ่าย ธุรกจิค้าขายได้น้อยลง ทำให้เงินหายไปจากระบบในระยะเวลา 3 เดือน หรือ เม.ย.-มิ.ย. 
ประมาณ 300,000-450,000 ล้านบาท หรือเดือนละ 100,000-150,000 ล้านบาท ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจดีีพีย่อตัว
ลงประมาณ 2%, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพรร่ายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกจิและอัตรา
แลกเปลีย่นของประเทศคูค่้าสำคญัของสหรัฐฯ ฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 64 ซึ่งระบุว่าประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ใน Monitoring List 
ต่อเนื่องจากการประเมินคร้ังก่อน (เดือน ธ.ค. 63) เนื่องจากประเทศไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ มากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และมี
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลมากกวา่ร้อยละ 2 ของ GDP ซึ่งเป็นเกณฑ์และเง่ือนไขภายใต้กฎหมายภายในของสหรัฐฯ ท่ีกำหนดใหต้ิดตามประเทศ
ใน monitoring list ต่อเนื่องไปอีก 2 รอบการประเมิน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.23 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เม.ย. โดย
เงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หลังแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 6 เดือนท่ี 31.57 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. 
ในช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศระลอกสาม ซึ่งยากต่อการควบคุม
และอาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะที่เหลือของปี   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 12-16 เมษายน 2564 ปีที่ 9 ฉบับที ่456 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่มีมติเห็นชอบตามการเสนอของกระทรวงสาธารณสุขให้ปรับโซนสีในการดูแลสถานการณ์การแพร่
ระบาดให้เหลือเพียงพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม)  59 จังหวัด 

• รัฐบาลมอบอำนาจ ผวจ. ทุกจังหวัดตัดสินใจประกาศเคอร์ฟิวส์ได้หากจำเป็น 

• ม.หอการค้าไทย ประเมินว่ามาตรการล่าสุดของ ศบค. จะทำให้เงินหายไปจากระบบในระยะเวลา 3 เดือน หรือ เม.ย.-มิ.ย. 
ประมาณ 300,000-450,000 ล้านบาท หรือเดือนละ 100,000-150,000 ล้านบาท ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
หรือจีดีพีย่อตัวลงประมาณ 2% 

• ประเทศไทยยังคงติด Monitoring List ต่อเนื่องจากการประเมินคร้ังก่อน แต่ไม่กระทบการค้าการลงทุนกับสหรัฐฯ 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.23 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เม.ย. 
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ประเทศสหรัฐฯ: ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับ 86.5 ในเดือน 
เม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี จากระดับ 84.9 ในเดือน มี.ค. แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 89.6, กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านพุ่งขึ้น 19.4% ในเดือน มี.ค. สู่ระดับ 1.739 ล้านยูนิต โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 
1.613 ล้านยูนิต 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ของจีนเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในไตรมาสที่ 1/64 
มีมูลค่า 24.93 ล้านล้านหยวน (หรือราว 3.82 ล้านล้านดอลลาร์ฯ) ขยายตัว 18.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งนี้เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศ
และต่างประเทศฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากฐานที่ต่ำในช่วงต้นปี 63, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ยอดการลงทุนในสินทรัพย์
ถาวร (FAI) ในไตรมาสที่ 1/64 เพิ่มขึ้น 25.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 9.6 ล้านล้านหยวน (ราว 1.47 ล้านล้านดอลลาร์) โดยได้ปัจจัย
หนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจีนทีล่ดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่แล้ว 

สหภาพยุโรป: สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) เปิดเผยว่า ยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในสหภาพยุโรป (EU) ในเดือน 
มี.ค. พุ่งขึ้น 87% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดับ 1,062,446 คัน อันเนื่องมาจากฐานเปรียบเทียบที่ระดับต่ำในปีก่อนซึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 เม.ย. ที่ระดับ 63.13 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.81 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 6.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เม.ย. เนื่องจากได้แรงหนุนจากการที่สำนักงานพลังงานสากล ( IEA) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์
แนวโน้มอุปสงค์น้ำมันดิบทั่วโลกในปีนี้ข้ึนอีก 230,000 บาร์เรลต่อวันจากการคาดการณ์ครั้งก่อน โดยคาดว่า อุปสงค์น้ำมันอาจเพิ่มขึ้น 5.7 ล้าน
บาร์เรลต่อวันจากปี 63 เป็น 96.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ และรัฐบาลสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว และ
ลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 เมษายน 2564)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน มี.ค., ยอดขายบ้านใหม่เดือน มี.ค., ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการ
บริการ (เบื้องต้น) เดือน เม.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห ์

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR 

• สหภาพยุโรป: ผลการประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ยของ ECB 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน มี.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับ 86.5 ในเดือน เม.ย. 

• ประเทศจีน: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจนีในไตรมาสที่ 1/64 ขยายตัว 18.3%YoY, ยอดการลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ในไตรมาสที่ 1/64 เพ่ิมขึ้น 25.6%YoY 

• สหภาพยุโรป: ยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในสหภาพยุโรป (EU) ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 87%YoY 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


