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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 392 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ธ.ค.62 ต่ำสุดในรอบ 24 เดือน
หอการค้าคาดเศรษฐกิจประเทศ ปี 63 ขยายตัว 2.8%
'อี-คอมเมิร์ซ' แรงต่อเนื่อง ปี 63 มูลค่าแตะ 7.4 แสนล้าน
ธุรกิจแห่ออกหุ้นกู้ 1 ล้านล้าน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.4580 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 63

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
ประจำเดือน ธ.ค. 62 ว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ลดลงต่อเนื่อง 10 เดือน หรือปรับตัวต่ำสุดในรอบ 24 เดือน นับจากเดือน ม.ค. 61 มาอยู่ที่ 45.7
ส่วนดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ 43.8 ลดลงจากเดือนที่แล้ว อยู่ที่ 44.1 และในดัชนีในอนาคต อยู่ที่ 47.6 ลดลงจากเดือนที่แล้ว อยู่ที่ 47.8 จากปัจจัยลบ
อาทิ ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น, ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ, ปัญหาเบรกซิท, ความ
กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคที่ชะลอตัวลง รวมทั้งกรณีที่สหรัฐตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) เป็นต้น ส่วนปัจจัยบวก อาทิ ผล
ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช่วยกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 62 เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 63 โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปีนี้
จะขยายตัวได้ 2.8% จากก่อนหน้านี้ที่เคยมองกรอบไว้ที่ 2.7-3.1% ทั้งนี้ ปัจจัยที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ได้แก่ 1) สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีนเริ่มมีสัญญาณผ่อนคลายลง 2) เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 3) ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
4) การลงทุนภาครัฐมีโอกาสเร่งตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 5) การลงทุนภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และ 6) ธนาคารกลางทั่วโลก
ต่างปรับนโยบายการเงินเป็นแบบผ่อนคลาย ส่วนปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ได้แก่ 1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ
กับอิหร่าน 2) เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินหลักอื่นๆ 3) ความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งใน ปี 63 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก
4) การพิจารณางบประมาณรายจ่าย มีความล่าช้ามาก 5) หนี้เสีย (NPL) ของสถาบันการเงิน และการเพิ่ม ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่ อและ
6) ความไม่แน่นอนทางการ เมือง อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ
สภาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ประเทศไทย เปิ ดเผยว่ า ในปี 63 ธุ รกิ จ การซื ้ อ ขายสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์
(อี-คอมเมิร์ซ) มีการเติบโตสูง คิดเป็นมูลค่า 748,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 1 ของมูลค่าธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 6062 ที่ผ่านมา มีการประมาณอัตราการเติบโตเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ ร้อยละ 20-30% กลุ่มธุรกิจที่เติบโต คือ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร และธุรกิจด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริม เป็นผลมาจากการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีด้านการซื้อขายและรับส่งสินค้าผ่าน
บริการออนไลน์
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เผยภาพรวมการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว (หุ้นกู้) ปี 62 ที่ผ่านมาสามารถสร้างทำสถิติใหม่
ด้วยยอดการออกหุ้นกู้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยมูลค่ากว่า 1.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปี 61 โดย 3 ธุรกิจหลัก
ที่ออกมากที่สุด ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ทั้งการทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด (รีไฟแนนซ์) ระดมทุนเพื่อลงทุน
ในโครงการต่าง ๆ หรือเข้าซื้อกิจการส่วนปี 63 คาดว่าเอกชนไทยยังต้องการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ระยะยาวต่อเนื่องเชื่อว่าจะมีมูลค่า
การออกหุ้นกู้ระยะยาวอยู่ที่ 850,000 ล้านบาท
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ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.4580 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 30. 2580 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์จากการแทรกแซงค่าเงินของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ผนวกกับข่าวการลงนมความตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทยังไมได้
เคลื่อนไหวตามค่าเงินในภูมิภาค ทั้งนี้เนื่องจากการแทรกแซงค่าเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน พ.ย. ลดลง 0.2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต
(PPI) ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 0.1%, ดัชนีราคานำเข้าในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ธ.ค.
เพิ่มขึ้น 0.2%
• ประเทศจีน: การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปี 2562 เพิ่มขึ้น 5.4%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. 2562 ขยายตัว 6.9%,
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2562 ขยายตัว 6%, ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. 2562 ปรับตัวขึ้น 8%, ยอด
นำเข้าเดือน ธ.ค. พุ่งขึ้น 17.7%, ยอดส่งออกเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 9.0%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ย. พุ่งขึ้น 18%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% เช่นกันในเดือน พ.ย.,
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน พ.ย. ลดลง 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ต.ค., กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากทรงตัวในเดือน พ.ย., ดัชนีราคานำเข้าในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน
พ.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปี 2562 เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดับ
55.15 ล้านล้านหยวน, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. 2562 ขยายตัว 6.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.7% จากระดับการขยายตัวใน
เดือน พ.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2562 ขยายตัว 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. 2562 ปรับตัว
ขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี, สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดนำเข้าเดือน ธ.ค. พุ่งขึ้น 17.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดส่งออกเดือน
ธ.ค. เพิ่มขึ้น 9.0%
ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ย. พุ่งขึ้น 18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่ง
มอบเดือน ก.พ. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ม.ค. ที่ระดับ 58.54 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.5 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.8% เมื่อ
เทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันปรับตัวลงเนื่องจากเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐเปิดเผยแท่นขุดเจาะ
น้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 14 แท่น สู่ระดับ 673 แท่นในสัปดาห์นี้ หลังจากลดลง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันยังถูก
กดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการน้ำมัน เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอ่อนแอลง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20 - 24 มกราคม 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนพ.ย., ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค., ดัชนีชี้นำเศรษฐกิ จเดือน ธ.ค.จาก
Conference Board
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย., ดุลการค้าเดือนธ.ค.
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