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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 396 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (หรือโควิด-19) ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทเี่ ดินทางมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงวันที่ 1-9 ก.พ. ติดลบ 43.4% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนติดลบมากถึง
86.5% และคาดว่าจะลดลงจนถึงระดับต่ำสุดที่ 90% ในเดือน ก.พ.นี้ จากนั้นน่าจะฟื้นตัวกลับมาครึ่งหนึ่งได้ภายในสิ้น
เดือน มี.ค. และค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์
• ธปท. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 63 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่า 2%
• ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ยอดการโอนกรรมสิทธิ์
ทั่วประเทศในปี 2562 ปรับตัวดีขึ้น หรือคิดเป็นจำนวนมากกว่า 3.73 แสนหน่วย มูลค่า 8.75 แสนล้านบาท ขยายตัว
เชิงยูนิต 2.7% และเชิงมูลค่า 4.3%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 63
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1-9 ก.พ. 63 หลังจากเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (หรือโควิด-19) ส่งผลให้ภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง
มาเที่ยวประเทศไทยติดลบ 43.4% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนติดลบมากถึง 86.5% และคาดว่าจะลดลงจนถึงระดับต่ำสุดที่ 90% ใน
เดือน ก.พ.นี้ จากนั้นน่าจะฟื้นตัวกลับมาครึ่งหนึ่งได้ภายในสิ้นเดือน มี.ค. และค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์
นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 63 มี
แนวโน้มขยายตัวต่ำกว่า 2% อันเป็นผลมาจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ พบว่าต่างชาติเที่ยวไทยปีนี้น่าจะลดลง 5 ล้านคน ทำให้รายได้ท่องเที่ยวหายไป 2.5 แสนล้านบาท คาดจะทำให้จีดีพีลด 1.5% ซึ่งเดิม
ธปท. คาดการณ์จีดีพี 2.8% ก่อนปรับประมาณการใหม่ในเดือน มี.ค. นี้ ถ้ากรณีนี้จีดีพีจะเหลือ 1.3% และคาดว่าไตรมาสแรกปีนี้เศรษฐกิจไทย
อาจขยายตัวไม่ถึง 1%
นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) เผยว่า หลังจากเมื่อปี 2562 รัฐบาลได้ออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้จากการซื้อบ้านและห้องชุดหลังแรกไม่เกิน 2 แสนบาท มาตรการลดค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการโอนและลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือประเภทละ 0.01% สำหรับการซื้อบ้านจัดสรรและห้องชุดไม่เกิน 1 ล้าน
บาท และการซื้อบ้านจัดสรรและห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่ซื้อจากผู้ประกอบการ ส่งผลให้การโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศในปี 2562
ปรับตัวดีขึ้น หรือคิดเป็นจำนวนมากกว่า 3.73 แสนหน่วย มูลค่า 8.75 แสนล้านบาท ขยายตัวเชิงยูนิต 2.7% และเชิงมูลค่า 4.3%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 31.23 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ แต่ในช่วงปลายสัปดาห์ค่าเงินบาทได้อ่อน
ลงมาเล็กน้อย เนื่องจากตลาดยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) หลังตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อ
และจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาดีขึ้นทำให้ช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์ไว้ได้
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.1%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น
0.1%, ยอดค้าปลีกในเดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมในเดือน ม.ค. ลดลง 0.3%
• ประเทศจีน: ยอดขายรถยนต์ในเดือน ม.ค. ลดลง 20%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 5.4%YoY, ดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. ขยับขึ้น 0.1%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: ราคาค้าส่งในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 1.7%YoY, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในปี 2562 เพิ่มขึ้น 4.4%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2%
ในเดือน ธ.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากลดลง 0.2% ในเดือน พ.ย.,
ยอดค้าปลีกในเดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ธ.ค., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยว่าการผลิตภาค
อุตสาหกรรมโดยรวมในเดือน ม.ค. ลดลง 0.3% หลังจากปรับตัวลง 0.4% ในเดือน ธ.ค.
ประเทศจีน: สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เผยว่ายอดขายรถยนต์ในเดือน ม.ค. ลดลง 20% สู่ระดับ 1.61 ล้านคัน, สำนักงาน
สถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ใน
เดือน ม.ค. ขยับขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าราคาค้าส่งในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 1.7% เมื่อเทียบรายปี หลังราคาน้ำมันดิบ
ปรับตัวขึ้น, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปนุ่ ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 4.4% แตะที่ระดับ 20.06 ล้านล้านเยน โดย
ในเดือน ธ.ค. 62 มียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 5.24 แสนล้านเยน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. ที่ระดับ 52.05 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.73 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันรายสัปดาห์ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุน
คลายความวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันดิบที่อาจลดลงทั่วโลกในปีนี้ หลังจากคาดว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19) อาจส่งผลกระทบแค่ใน
ระยะสั้นต่อเศรษฐกิจโลก และมีความหวังว่าธนาคารกลางของจีนจะออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 กุมภาพันธ์ 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือน ก.พ. จากเฟดนิวยอร์ก, ดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค., ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน ม.ค. จาก Conference Board
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค., ดุลการค้าเดือน ม.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ธ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน ม.ค.
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