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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 399 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.พ.63 ต่ำสุดในรอบ 21 ปี
ม.หอการค้าไทย ปรับลดคาดการณ์ GDP เหลือ 1.1%
ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนเดือน มี.ค.63 ลดลงต่อเนื่องเดือนที่ 2
ใช้กองทุนพยุงหุ้นไทยให้หลุดจากวิกฤติ
Covid-19 กระทบธุรกิจร้านอาหารปี คาดรายได้หาย 2.65-3.65 หมื่นล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.51 บาท/ดอลลาร์ สรอ.แข็งนค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 63

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ก.พ. 63 อยู่ที่ 64.8
เป็นการปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 21 ปี นับตั้งแต่เดือน เม.ย. 42 เป็นต้นมา จากความกังวลการระบาดไวรัสโควิด -19 สถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ และปั ญหาภัยแล้ง และปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 63 เหลือ 1.1% จากเดิม (ม.ค.63) คาดว่าจะเติบโต 2.8%
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่มีผลต่อพืชผลทางการเกษตร ความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบลงทุน และปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายรวม 841,498 ล้านบาท และมีผลต่อแรงงานที่เกี่ยวข้องกว่า 2.3
ล้านคน อีกทั้งพบว่าบริษัทเลิกจ้างงาน ลดการทำงานโอที ลดชั่วโมงการทำงาน หรือหยุดงานชั่วคราวมากขึ้น
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผย ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (พ.ค.) อยู่ที่ 64.40 ลดลง 11.48 % อยู่ในเกณฑ์
ซบเซาเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน และปรับตัวลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากนักลงทุนกังวลเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว และสถานการณ์
การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19) ฉุดความเชื่อมั่น ส่วนปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
มากที่สุดคือการคาดหวังนโยบายภาครัฐเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ
การแพร่ระบาดของ Covid-19 ฉุดหุ้นไทยดิ่งเหวตลอดสัปดาห์ ลดลงกว่า 235 จุด ผันผวนหนักจนต้องใช้ Circuit Breaker ถึง 2 วันติด
จนต้องสั่งตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์ Short Sell และ Forced Sell เป็นการชั่วคราว พร้อมเร่งตั้งกองทุนพยุงหุ้นเหมือนช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง
(ปี 2540) อุ้มดัชนีฝ่ามรสุม ฟากนักลงทุนขานรับกลับมาซื้อ ผลักดันส่งท้ายสัปดาห์ปิดบวก
ธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแผนชะลอการเดินทางมายัง
ประเทศไทย และทำให้ผู้บริโภคชาวไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงออกไปทานอาหารในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน นอกจากนี้การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจและความเสี่ยงต่อการเลิกจ้างงาน กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศทำให้มีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์
ดังกล่าวทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับประมาณการรายได้ของธุรกิจร้านอาหารในปี 63 ลงเหลือ 4.02 – 4.12 แสนล้านบาท (จากคาดการณ์เดิม ณ
ต้นปี 63 มูลค่า 4.39 แสนล้านบาท) หรือลดลง 2.65 - 3.65 หมื่นล้านบาท ปัจจัยดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจหนุนให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมมาสั่งอาหารมา
รับประทานในที่พักมากยิ่งขึ้น
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.510 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 63
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 31.610 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ จากความกังวลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกครั้ง ผนวกกับความกังวลการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 นอกพื้นที่ประเทศจีน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.1%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. ดิ่งลง 0.6%
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 5.2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. ขยับขึ้น 0.1%,
การส่งออกของจีนในเดือน ม.ค.-ก.พ. 63 ทรุดตัวลง 17.2%, การนำเข้าหดตัวลง 4%
• ประเทศญี ่ ป ุ ่ น: ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศของญี ่ ป ุ ่ น ในไตรมาส 4 ปี 2562 ปรั บตั วลดลงร้ อยละ 7.1 , ยอดเกิ นดุ ล
บัญชีเดินสะพัดเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 6.6%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 22.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% เช่นกันในเดือน ม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. ดิ่งลง 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากพุ่งขึ้น 0.5%
ในเดือน ม.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 5.2% ซึ่งชะลอตัวลงจาก
เดือน ม.ค. ที่มีการขยายตัว 5.4%, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผย ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. ขยับขึ้น 0.1% หลังจากที่
ร่วงลง 1.2% ในเดือน ธ.ค., ศุลกากรของจีนเปิดเผยการส่งออกของจีนในเดือน ม.ค.-ก.พ. 63 ทรุดตัวลง 17.2% ขณะที่การนำเข้าหดตัวลง 4%
โดยจีนมียอดขาดดุลการค้า 7.09 พันล้านดอลลาร์
ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของญี่ปุ่น ในไตรมาส 4 ปี 2562 ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบรายปี, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 6.6% เทียบรายปี แตะที่ 6.123
แสนล้านเยน (5.89 พันล้านดอลลาร์)
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 22.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. ที่ระดับ 31.73 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 9.55 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 22.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันร่วงลงอย่างหนักโดยได้รับผลกระทบจากการทำสงครามราคาน้ำมันระหว่าง
ซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 ซึ่งช่วงปลายสัปดาห์ตลาดน้ำมันดีดตัวขึน้
โดยได้แรงหนุนจากการที่สหรัฐและประเทศต่างๆ ส่งสัญญาณที่จะออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (16 - 20 มีนาคม 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนม.ค.,
ดัชนีการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 4/2562
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครือ่ งจักรเดือนม.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.พ., ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) เดือนก.พ.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนก.พ., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนม.ค.-ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
ม.ค.-ก.พ., ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.-ก.พ.
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