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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 411 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ช่วงวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคในเดือน พ.ค. อยู่ทรี่ ะดับ 48.2 โดยเป็นการฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 99.76 ลดลง -3.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันในรอบ 4 เดือนแรกของปี 63 ลดลง 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563 ลง 90%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.46 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค.

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 48.2
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.2 ในเดือน เม.ย. 63 โดยเป็นการฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นทุก
รายการอันเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายให้ธุรกิจเปิดดำเนินการได้มากขึ้น และมีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง
กอปรกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% และยอดการส่งออกในเดือน เม.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
2.12% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมเดือน พ.ค. อยู่ที่ 40.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย.
ซึ่งที่อยู่ในระดับ 39.2 แต่การที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังทรงตัวต่ำและอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 21 ปีหลายรายการ ดังนั้นจึงคาดว่า
ผู้บริโภคยังชะลอการใช้จ่ายไปอีกอย่างน้อย 3-6 เดือนนับจากนี้ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดจะคลายตัวลง และมีการเปิด
ร้านค้า/กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจอย่างกว้างขวาง และรัฐบาลได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อในเดือน พ.ค.
อยู่ที่ 99.76 ลดลง -3.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 10 ปี 11 เดือน และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 63
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -1.04% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ในเดือน พ.ค.63 อยู่ที่ 102.51 เพิ่มขึ้น 0.01% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 63 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.40%, กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผย
สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 4 เดือนแรกของปี 63 ว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันในรอบ 4 เดือนแรกของปี 63 ลดลง 11.7%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเบนซิน ลดลง 8.1% กลุ่มดีเซลลดลง 4.8% น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลง 33.7%
กลุ่มน้ำมันเตาลดลง 26.3% กลุ่มน้ำมันก๊าดลดลง 14.3% LPG ลดลง 13.6% และ NGV ลดลง 23.8%, ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ปรับ
ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563 ลง 90% เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าหากเก็บภาษีในเวลานี้ประชาชนยังอยู่ในช่วงที่มีความ
เดือดร้อน แต่จะลดเฉพาะปีภาษี 2563 เท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อรายได้ภาษีในอนาคต
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.46 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 29 พ.ค. ซึ่งปิดที่
ระดับ 31.81 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยตลอดทั้งสัปดาห์ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในสัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศ
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค. ว่าอยู่ในจุดที่ต่ำทีส่ ุดในรอบเกือบ 11 ปี ซึ่งส่งผลต่อค่าเงิน อีกทั้งต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐและจีนต่อไป หลังประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ สั่งห้ามสายการบินจีนเดินทางเข้าสู่สหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. เป็นต้นไป
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 37.5, PMI ภาคการผลิตในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 39.8, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 45.4
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 30.5, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโร
โซนในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 39.4
• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตในเดือน พ.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.6, PMI ภาคบริการในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 53.6
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน เม.ย. ลดลง 11.1%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ
37.5 หลังจากลดลงแตะระดับ 26.7 ในเดือน เม.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
39.8 จากระดับ 36.1 ในเดือน เม.ย., สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นสู่ระดับ 45.4 หลังจากลดลงแตะระดับ 41.8 ในเดือน เม.ย.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่
ระดับ 30.5 หลังจากทรุดตัวลงแตะระดับ 12.0 ในเดือน เม.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน
พ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 39.4 จากระดับ 33.4 ในเดือน เม.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน พ.ค. ปรับตัวลดลงสู่
ระดับ 50.6 จากระดับ 50.8 ในเดือน เม.ย. ในขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 53.6 เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 53.2 ในเดือน เม.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสี่อสารของญี่ปุ่น เผยว่ายอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน เม.ย. ลดลง
11.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้นประมาณ 11.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. ที่ระดับ 35.49 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.06 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 11.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน อนึ่ง สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากข่าวที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
(โอเปก) และชาติพันธมิตร จะประชุมกันในวันที่ 6 มิ.ย. เพื่อหารือเรื่องการขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีก นอกจากนั้นราคาน้ำมัน
WTI ยังได้แรงหนุนจากจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ลดลงในสหรัฐมีจำนวนลดลง 16 แท่นในสัปดาห์นี้สู่ระดับ 206 แท่น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 มิถุนายน 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน เม.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
เดือน พ.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน เม.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ค., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน พ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) เดือน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค.
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