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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 404 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563

ช่วงวันที่ 13-17 เมษายน 2563

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ครม. เห็นชอบหั่นงบลงทุนปี 64 ลง 50% เพื่อนำไปใช้แก้ไขบัญหาการการระบาดของไวรัสโควิด-19
• ดัชนีความเชื่อมัน่ หอการค้าไทยเดือน มี.ค. 63 อยูท่ รี่ ะดับ 37.5 ต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจ
• ม.หอการค้าไทยคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะฉุดให้จีดีพีของไทยในปี 63 ติดลบประมาณ 3.4%
แต่ถ้าหากไม่มีมาตรการของรัฐ จีดีพีปี 63 มีโอกาสติดลบ 8.8%
• ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของโลกในปี 63 จะมีอัตราการขยายตัวติดลบ 3% ขณะที่เศรษฐกิจไทยจะติดลบ 6.7%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.54 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณ
เสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2564 เพื่อรองรับการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการปรับปรุง
รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์
การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และการ
ดำเนินกิจกรรม (Event) ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเองให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลง 25%
นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน มี.ค. 63 อยูท่ รี่ ะดับ 37.5
ต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจมาเดือน ม.ค. 61 จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 โดยสมาชิกมองว่าโควิด-19 เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความรุนแรงมากที่สุด
ตั้งแต่ พ.ศ.2500 ซึ่งรุนแรงกว่าวิกฤติต้มยำกุ้งปี 40-41 เพราะภาคธุรกิจทุกกลุ่มได้รับความเสียหาย จนมีความเสี่ยงที่จะเลิกจ้างแรงงาน 10 ล้าน
ตำแหน่งในปีนี้ ในขณะเดียวกันก็คาดการณ์ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะฉุดให้จีดีพีปี 63 ติดลบประมาณ 3.4% แต่ถ้าหากไม่
มีมาตรการของรัฐ จีดีพีปี 63 มีโอกาสติดลบ 8.8%
รายงานข่าวจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เปิดเผยว่า ประเมินการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจโลก
อย่างรุนแรง คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก (จีดีพีโลก) ในปี 63 จะติดลบ 3% ซึ่งทรุดตัวมากที่สุดตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำในช่วงปี 2473 หรือรอบ 90 ปี โดยวิกฤติเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ ทำให้มีประเทศสมาชิกเรียกร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจากไอเอ็มเอฟ
เข้ามามากกว่า 90 ประเทศ (จากทั้งหมด 189 ประเทศ) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และไอเอ็มเอฟได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะติดลบถึง
6.7% ต่ำสุดในอาเซียน อันเป็นผลมาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นหลัก
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.54 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63 ที่ผ่าน
มาซึ่งอยู่ที่ระดับ 32.67 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์และค่อยๆ ปรับตัวลดลงในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์
เนื่องจากตลาดเริ่มที่จะเปิดรับความเสี่ยงได้มากขึ้น และหันมาถือสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งเงินบาทของไทย อีกทั้งตลาดยังคงติดตามความ
คืบหน้าของสหรัฐฯ ที่ออกมาระบุว่าได้ทดลองใช้ยาเรมเดซิเวียร์ เพื่อรักษาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งผู้ป่วยหลายคนมีอาการดีขึ้น รวมทั้งการ
ผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ในพื้นที่ต่างๆ ด้วย
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. ทรุดตัวลง 8.7%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ก.พ. ลดลง 0.4%, ตัวเลขการ
เริ่มต้นสร้างบ้านดิ่งลง 22.3%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน มี.ค. ดิ่งลง 5.4%
• ประเทศจีน: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/63 หดตัวลง 6.8%YoY, ยอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. ร่วงลง
15.8%YoY, ยอดส่งออกเดือน มี.ค. ลดลง 3.5%YoY ขณะทีย่ อดนำเข้าเพิ่มขึ้น 2.4%YoY, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วงเดือน ม.ค.ก.พ. ทรุดตัวลง 24.5%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 21.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. ทรุดตัวลง 8.7% หลังจากลดลง 0.4% ในเดือน ก.พ.,
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ ในเดือน ก.พ. ลดลง 0.4% หลังจากลดลง 0.3% ในเดือน ม.ค., ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านดิ่งลง 22.3% ใน
เดือน มี.ค. สู่ระดับ 1.2 ล้านยูนิต จากระดับ 1.56 ล้านยูนิตในเดือน ก.พ., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ของสหรัฐในเดือน มี.ค. ดิ่งลง 5.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน ก.พ.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/63 หดตัวลง 6.8%
เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการหดตัวรายไตรมาสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2535 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
อุปสงค์ภายในประเทศของจีนอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม NBS ระบุว่า "สถานการณ์เกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ปรับตัวดีขึ้น โดยภาคธุรกิจได้กลับมาเปิดดำเนินการและทำการผลิตอย่างรวดเร็ว และอุตสาหกรรมต่างๆ ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเช่นกัน", สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. ร่วงลง 15.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี, สำนักงานศุลกากรจีน
(GAC) เผยว่ายอดส่งออกเดือน มี.ค. ลดลง 3.5% เทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 2.4% เทียบเป็นรายปี, สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จีน (NBS) เผยว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ. ทรุดตัวลง 24.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 21.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 เม.ย. ที่ระดับ 18.27 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.49 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
21.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบทำให้อุปสงค์น้ำมันลดลง 29
ล้านบาร์เรล/วันในเดือน เม.ย. แตะระดับต่ำสุดในรอบ 25 ปี ขณะที่ประเทศต่างๆ ต่างพากันออกมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีความวิตกเกี่ยวกับผลผลิตน้ำมันปริมาณมากทั่วโลก และพื้นที่จัดเก็บน้ำมันที่ลดน้อยลง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20-24 เมษายน 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการ
ผลิตขั้นต้นเดือน เม.ย. จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือน เม.ย. จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านใหม่เดือน มี.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือน เม.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาค
บริการขั้นต้นเดือน เม.ย.จากมาร์กิต
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน มี.ค.
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