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นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3 
วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย (1) ออก พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท คาดว่าจะมีผลบังคบั
ใช้ภายในเดือน เม.ย.63 (2) ออก พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟท์โลนเพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs วงเงิน 5 แสนล้าน
บาท แบ่งเป็นสินเช่ือใหม่ 5 แสนล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท และธนาคารพาณิชย์ 
และ SFls พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ให้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท (3) ออก พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาค
การเงิน วงเงิน 4 แสนล้านบาท ด้วยการตั้งกองทุนรวม Corporate Bond Liquidity Stabilization Fund (หรือ BSF) และให้ ธปท.ซื้อขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. อยู่ที่ -0.54% (YoY) 
โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 63 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ย 0.41% (YoY), นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) คาดว่ายอดการส่งออกในปี 63 จะหดตัว -5 ถึง -10% โดยได้รับ
ผลกระทบด้านการส่งออกไปสหรฐั ขณะที่ตลาดจีนยังฟ้ืนตัวลำบาก, นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เผยว่า ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินการคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 5 ล้านบาทต่อคนต่อ
สถาบันการเงินออกไปอีก 1 ปี 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 42.6 (จากเดือนก่อนซึ่ง
อยูท่ีร่ะดับ 44.1) เนื่องจากภาคที่มิใช่ภาคการผลิตเป็นสำคัญนำโดยกลุ่มขนส่งที่มีความเช่ือมั่นด้านคำสั่งซื้อและผลประกอบการลดลงมาก ส่งผล
ทำให้ความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการจ้างงานลดลงด้วย ส่วนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ลดลงจากเดือนก่อนสู่ระดับ 43.6 ซึ่งเป็นการ
ลดลงต่ำกว่าระดับ 50 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 58 และลดลงในทุก Sector เนื่องจากภาคธุรกิจมีความกังวลเรื่องการระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ทีข่ยายเป็นวงกว้างมากขึ้น และมีแนวโน้มยืดเยื้อ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 32.67 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 63 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 32.97 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากหลายปัจจัย ได้แก่ จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศท่ีมีแนวโน้มลดต่ำลง, ครม. อนุมัติ
มาตรการเยียวยาทั้งของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย และหลังจากเฟดออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสภาพคล่อง
ชุดใหญ่มีผลทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุล และทำให้เงินบาทแข็งค่าไปตามสกุลเงินอ่ืนๆ ในภูมิภาค  
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มมีติอนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาโควิด-19 ระยะที ่3 วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท 

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. อยู่ท่ี -0.54% (YoY) 

• คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) คาดว่า ยอดการส่งออกในปี 63 จะหดตัว -5 ถึง -10% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 42.6 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 32.67 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ลดลง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดิ่งลง 
0.6% ในเดือน ก.พ., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.พ. ลดลง 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากลดลง 
0.6% ในเดือนม.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายป ีซึ่ง
ย่ำแย่กว่าในเดือน ก.พ. ที่ขยับลงเพียง 0.4%, สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เผยว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ 
สิ้นเดือน มี.ค. ลดลง 15% จากช่วงต้นปี 63 มาอยู่ท่ีระดับ 3.0606 ล้านล้านดอลลาร์ 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าราคาค้าส่งในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 0.4% เมื่อเทียบรายปี, กระทรวงการคลังญี่ปุ่น
เผยว่าประเทศญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.พ. เป็นมูลค่า 3.17 ล้านล้านเยน (2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ), สำนักงาน ครม. 
ญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 2.3% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 8.585 แสนล้านเยน (หรือ 7.9 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ), กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ก.พ. 
ปรับตัวลง 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายป ี

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 20.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. ปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. ที่ระดับ 22.76 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 5.58 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 20.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการทีก่ลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร 
(หรือโอเปกพลัส) บรรลุข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน 10 ล้านบาร์เรล/วัน หรือปรับลดลงประมาณ 10% จากระดับการผลิตในปัจจบุัน 
(แต่ตลาดเห็นว่าไม่พียงพอ) และนอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบยังได้รับปัจจัยหนุนจากการที ่EIA รายงานว่า ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐลดลง 
600,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 12.4 ล้านบาร์เรล/วัน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 เมษายน 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขราคานำเข้าและส่งออกเดือน มี.ค., ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., สต็อก 
สินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ก.พ., ดัชนีการผลิตเดือน เม.ย. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์เดือน มี.ค., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเดือน มี.ค., ยอดส่งออก, นำเข้า และ
ดุลการค้าเดือน มี.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือน มี.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู ้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ลดลง 0.2%MoM, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.พ. ลดลง 
0.7%MoM 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 1.5%YoY, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน มี.ค. ลดลง 
15% จากช่วงต้นปี 63 

• ประเทศญี่ปุ่น: ราคาค้าส่งในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 0.4%YoY, ญี่ปุ่นมยีอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.พ. เป็นมูลค่า 3.17 ล้าน
ล้านเยน, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 2.3%MoM, ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ก.พ. 
ปรับตัวลง 0.3%YoY 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 20.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


