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นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ในเดือน มี.ค. การ
ส่งออกมีมูลค่า 22,404.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 4.17%YoY ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,812.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 7.25% 
YoY ในขณะที่ดุลการค้าเกินดุล 1,592.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. สำหรับภาพรวมในช่วง 3 เดือน แรกของป ี63 การส่งออกมีมูลค่ารวม 62,672.1 
ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 0.91% ส่วนนำเข้ามีมูลค่า 58,738.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัว 1.92% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 3,933.7 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 88.0 ปรับตัวลดลงจาก
เดือน ก.พ. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 90.2 ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ 28 เดือน (หรือนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560) โดยดัชนีฯ ปรับลดลดทุกขนาด
อุตสาหกรรม และลดลงทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดบ่อยนัก สาเหตุหลักมาจากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้
ภาครัฐต้องประกาศใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ ส่งผลทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศลดลงต่อเนื่อง 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ในเดือน มี.ค. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 8.19 แสนคน 
ลดลง 2.65 ล้านคน หรือลดลง 76.41% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 3.47 ล้านคน ส่วนรายได้เข้าประเทศอยู่ที่ 3.95 
หมื่นล้านบาท ลดลง 1.36 แสนล้านบาท หรือลดลง 77.58% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ฯ 1.76 แสนล้านบาท สำหรับภาพรวมนักท่องเที่ยว
ต่างชาติสะสม 3 เดือนแรกของปี 63 นั้น อยู่ที่ 6.69 ล้านคน ลดลง 4.1 ล้านคน หรือลดลง 38.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.79 ล้านคน และสร้างรายได้เข้าประเทศ 3.32 แสนล้านบาท ลดลง 2.26 แสนล้านบาท หรือลดลง 40.39% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีสร้างรายได้ 5.56 แสนล้านบาท 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.45 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 63 ที่ผ่าน
มาซึ่งอยู่ที่ระดับ 32.54/59 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยตลอดทั้งสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทค่อนข้างผันผวน และได้ปรับตัวลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ 
เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากการเทขายเงินสกุลดอลลาร์ และตัวเลขการส่งออกของไทยที่ดีเกินกว่าทีต่ลาดได้คาดการณ์ไว้แต่ตลาดยังคงติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง  
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ในเดือน มี.ค. การส่งออกมีมูลค่า 22,404.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 4.17%YoY ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,812.5 
ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 7.25%YoY ในขณะที่ดุลการค้าเกินดุล 1,592.1 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. อยู่ท่ีระดับ 88.0 ซ่ึงถือว่าเป็นจุดที่ต่ำท่ีสุดในรอบ 28 เดือน 

• ในเดือน มี.ค. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 8.19 แสนคน ลดลง 2.65 ล้านคน หรือลดลง 
76.41% เมือ่เทียบกับปีก่อน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 32.45 บาท/ดอลลาร์ สรอ.แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. ลดลง 8.5% สู่ระดับ 5.27 
ล้านยูนิต, กระทรวงพาณิชย์รายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือน มี.ค. ดิ่งลง 15.4% สู่ระดับ 627,000 ยูนิต หลังจากแตะระดับ 741,000 ยูนิตใน
เดือน ก.พ., ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มี.ค. ด่ิงลง 14.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือน ก.พ. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่
ระดับ 18.4 จากระดับ 38.5 ในเดือน มี.ค, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเบ้ืองต้นของยูโรโซนในเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 
11.7 จากระดับ 26.4 ในเดือน มี.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดส่งออกเดือน มี.ค. ร่วงลง 11.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สำหรับยอดนำเข้าในเดือน 
มี.ค. ลดลง 5% ส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าในเดือน มี.ค. ที่ระดับ 4.9 พันล้านเยน หรือประมาณ 45.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, สมาคม
ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นเผยว่ายอดขายในห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. ทรุดตัวลงหนักสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 33.4% 
เมื่อเทียบเป็นรายปี, กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน มี.ค. ปรับตัว
ขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายป ี

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 137.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. ที่ระดับ 16.94 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.33 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 137.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงสู่ระดับติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการซื้อขาย
สัญญาน้ำมันในตลาด NYMEX เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการที่รัฐบาลทั่วโลกใช้มาตรการล็อกดาวน์นั้น จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมัน
ทรุดตัวลง ถึงแม้ช่วงกลางสัปดาห์จะปรับตัวปิดตลาดเป็นบวกติดต่อกันโดยได้ปัจจัยหนุนจากข้อมูลที่บ่งชี้ว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐ
ลดลง และประเทศในกลุ่มโอเปกพลัสเริ่มปรับลดการผลิตน้ำมัน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27 เมษายน–1 พฤษภาคม 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน มี.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที ่1/2563 (ประมาณ
การเบื้องต้น), ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ม.ีค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือน ม.ีค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน เม.ย.จาก
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. ลดลง 8.5%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน มี.ค. ด่ิงลง 15.4%, ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทน
ของสหรัฐในเดือน มี.ค. ด่ิงลง 14.4% 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเบื้องต้นในเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 18.4, PMI ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน เม.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 11.7 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดส่งออกเดือน มี.ค. ร่วงลง 11.7% ยอดนำเข้าในเดือน มี.ค. ลดลง 5% ส่งผลใหม้ียอดเกินดุลการค้าในเดือน มี.ค. ที่
ระดับ 4.9 พันล้านเยน, ยอดขายในห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ ่นในเดือน มี.ค. ทรุดตัวลงหนักถึง 33.4%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 
พ้ืนฐานในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 0.4% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 137.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


