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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (REPORT ON BUSINESS SENTIMENT INDEX) ในเดือน
ธ.ค. 62 ดัชนีฯ ปรับลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 45.1 โดยดัชนีฯ ของภาคการผลิตอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 9 และปรับ
ลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในภาคการผลิตโดยรวมที่ยังแย่ลงต่อเนื่อง  สำหรับผู้ประกอบการในภาคที่มิใช่การผลิต 
มีความเช่ือมั่นปรับลดลงเช่นกัน นำโดยภาคการค้าสง่และคา้ปลีกท่ีมีความเชื่อมั่นดา้นปริมาณการค้า คำสั่งซื้อ และผลประกอบการลดลง สะท้อน
ความกังวลต่อกำลังซื้อในประเทศ ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ความเชื่อมั่นลดลงจากด้านปริมาณการก่อสร้างเป็นสำคัญ  ในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
ดัชนีฯ ปรับลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อยมาอยู่ที่ 52.0 จาก มุมมองเชิงบวกที่ปรับลดลงของผู้ประกอบการในภาคที่มิใช่การผลิต โดยเฉพาะ  
ภาคค้าปลีกและ ค้าส่งที่ความเช่ือมั่นด้านคำสั่งซื้อและปริมาณการค้าปรับลดลงมากคาดว่าส่วนหนึ่งเนื่องจากยังไม่เห็นความชัดเจนของมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนพ.ย.62 พบว่า เศรษฐกิจไทยได้รับแรง
สนับสนุนจากเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยการบริโภคภายในประเทศที่สะท้อนจากการขยายตัวต่อเนื่องของยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ 
ราคาคงที่ (3.7% ต่อปี) และเศรษฐกิจด้านอุปทานจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง  (พ.ย. 62 ขยายตัว 5.9% ต่อปี) 
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าชะลอตัว ส่วนเสถียรภาพ
ขณะที่ภาคการเกษตรชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรชะลอตัว -2.7% ต่อปี เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรม โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ชะลอตัว -8.3% ต่อป ีสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 57.9 เป็นผลมาจากการการชะลอ
ตัวของการส่งออกสินค้าของไทย และความกังวลจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนส่งสัญญาณชะลอตัว 
โดยการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรสะท้อนจากปริมาณนำเข้าสินค้าทุนชะลอตัว -11.2% ต่อปี เช่นเดียวกับปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิง
พาณิชย์ชะลอตัวที่ -16.1% ต่อปี ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างปรับตัวดีขึ ้นแต่ก็ยังชะลอตัว โดยยอดการจัดเก็บภาษีการทำธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว -6.3% ต่อปี เช่นเดียวกับปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ชะลอตัวที่ -2.2% ต่อปี ส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างชะลอตัวที่ -
3.1% ต่อปี โดยมีสาเหตุมาจากราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กปรับตัวลดลง 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังยังคงประเมินตัวเลข
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 62 จะอยู่ที่ 2.8%ใน ส่วนในปี 63 จะอยู่ที่ 3.3% ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ สศค. ยังต้องจับตาดูเป็นพิเศษ 
ยังเป็นเรื่องของภาคการส่งออก เนื่องจากข่าวเรื่องทิศทางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้ว และหากปัญหาดังกล่าวนี้มีข้อยุติ
ได้เร็วตามที่หลายฝ่ายเคยประเมิน น่าจะส่งผลดีต่อภาคส่งออก ซึ่งเมื่อเดือน ต.ค. 62 นั้น สศค. เคยประมาณการว่าส่งออกจะติดลบ 2.5% แต่จะ
เติบโต 2.6% ในปี 63 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาล  
ปีใหม่ปี 63 คาดจะมีมูลค่าการใช้จ่าย 137,809 ล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจเมื่อ 14 ปีที่แล้ว โดยมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.9%  
จากปีท่ีผ่านมา แต่เป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ 14 ปี หรือนับตั้งแต่มีการสำรวจมา เนื่องจากประชาชนกังวลภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว 
จึงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 

/ข 

ปีที่ 8 ฉบับที ่390 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• กำลังซ้ือวูบฉุดความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ 
• คลังเผยเศรษฐกิจไทยพ.ย.62 ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศ-ท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง แต่ส่งออกยังชะลอจากผลกระทบ

เศรษฐกิจภายนอก 
• สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมั่นใจเศรษฐกิจปี 63 เติบโตที ่3.3% หวังสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนจะดีอย่างที่คาด 
• คาดปีใหม่เงินสะพัด 1.37 แสนล้านบาท 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.1610 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62  
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ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.1610 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 30.1570 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วงปิดทำการสิ้นปีของประเทศไทย แต่เริ่มปรับตัว
อ่อนค่าลงต่อเนื่องเมื่อเปิดทำการในช่วงต้นปี แต่อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทยังมีปัจจัยภายนอกอื่นส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อเนื่อง 

ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ต.ค., มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 
52.4 จากระดับ 52.6 ในเดือน พ.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งทรงตัวในเดือน พ.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% 
ในเดือน ต.ค., ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.2 
จากระดับ 48.1 ในเดือน พ.ย. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.3 
จากระดับ 46.9 ในเดือน พ.ย. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน ธ.ค. อยู่ท่ีระดับ 53.5 ลดลง
จากระดับ 54.4 ในเดือน พ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. อยู่ท่ีระดับ 50.2 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน พ.ย. 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที ่ 3 ม.ค. ที่ระดับ 63.05 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.33 ดอลลาร์/บาร์เรล  
หรือคิดเป็น 2.2% เมื ่อเทียบกับราคาปิดเมื ่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปรับตัวขึ ้นโดยได้แรงหนุนจากความกังวลที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียด 
ในตะวันออกกลางหลังสหรัฐสังหารนายพลอิหร่าน อาจส่งผลกระทบกับการผลิตน้ำมันในตะวันออกกลาง และส่งผลกระทบกับปริมาณน้ำมัน 
ในตลาดโลก นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากรายงานของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 11.46 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-10 มกราคม 2563)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.จากมาร์กิต, ดุลการค้าเดือนพ.ย., ดัชนี
ภาคบริการเดือนธ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.จากมาร์กิต, อัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค., ยอดค้าปลีก
เดือนพ.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนธ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.6% , ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ
สหรัฐในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.4, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งทรงตัวในเดือน พ.ย., ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐ  
ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.2 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.3 
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 53.5, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต

เดือน ธ.ค. อยู่ท่ีระดับ 50.2 
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


