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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 414 ประจำวันที่ 29 มิถนุ ายน 2563

ช่วงวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี พร้อมทั้งได้ปรับลด
คาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปี 63 ลงเหลือ -8.1%
• ยอดการส่งออกในเดือน พ.ค. มีมูลค่า 16,278 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 22.50% (YoY) ส่วนยอดการนำเข้ามีมูลค่า
13,584 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัว 34.41% (YoY) ทำให้ดุลการค้าในเดือน พ.ค. เกินดุล 2,694.6 ล้านดอลลาร์ สรอ.
• COVID-19 กระทบการทุนในพื้นที่ EEC ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ลดลง 10% ส่วนการลงทุนทัว่ ประเทศลดลง 27%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.90 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 63
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจ
ไทยปี 63 มีแนวโน้มหดตัวกว่าที่ประมาณการไว้เดิม เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงกว่าที่เคยคาดไว้ พร้อมทั้ง
ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปี 63 ลงเหลือ -8.1% (จากเดิมคาด -5.3%) โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวมากกว่า
ทีไ่ ด้เคยประเมินไว้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสัญญาณปรับดีขึ้น ภายหลังจากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการระบาด พร้อมกันนี้ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวการส่งออกไทยในปีนี้ลงเหลือ -10.3% (จากเดิมคาด -8.8%) ส่วน
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีนคี้ าดว่าจะอยู่ที่ -1.7% (จากเดิมคาด -1.0%) ในขณะเดียวกัน กนง. ได้ประเมินว่าในปี 64 เศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัว
ได้ 5% (จากเดิมที่คาดไว้ 3%)
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกในเดือน พ.ค. มีมูลค่า 16,278 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 22.50% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ 130 เดือน และเป็นการลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว -5.8 ถึง -6.0% ส่วน
ยอดการนำเข้าในเดือน พ.ค. มีมูลค่า 13,584 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัว 34.41% (YoY) เป็นการลดมากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 18%
(YoY) ทำให้ดุลการค้าในเดือน พ.ค. เกินดุล 2,694.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. สำหรับภาพรวมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 63 การส่งออกมีมูลค่า
97,899 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 3.71% (YoY) ส่วนนำเข้ามีมูลค่า 88,808 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัว 11.64% (YoY)
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้
นักลงทุนชะลอตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีและทั่วประเทศ เนื่องจากมีความไม่สะดวก โดยทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
รายงานยอดการยื่นโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุนว่า ในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ ในภาพรวมทั่วประเทศลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่าน
มาคิดเป็น 27% ส่วนตัวเลขการยืน่ โครงการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีลดลง 10%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ทผี่ ่านมาปิดที่ 30.90 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 63 ซึ่งปิดที่
ระดับ 30.99 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยตลอดทั้งสัปดาห์ ค่าเงินบาทค่อนข้างมีความผันผวน แต่ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับเงินสกุลอื่นใน
ภูมิภาค เนื่องจากตลาดกลับมากังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกทีส่ องในหลายประเทศ ซึ่งทำให้ความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้นักลงทุนกลับมาถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 1/63 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) หดตัวลง 5%, ยอดขาย
บ้านใหม่ในเดือน พ.ค. ดีดตัวขึ้น 16.6%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน พ.ค. พุ่งขึ้น 15.8%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคการผลิต (เบื้องต้น) ของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ดีดตัวสู่ระดับ 49.6, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ (เบื้องต้น) ใน
เดือน มิ.ย. อยู่ที่ 46.7
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต (เบื้องต้น) ของของยูโรโซนเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 46.9, ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือน มิ.ย. ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 47.3
• กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง 4.9% ในปีนี้ และขยายตัว 5.4% ในปีหน้า
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 1/63 (ประมาณการครั้ง
สุดท้าย) หดตัวลง 5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน พ.ค. ดีดตัวขึ้น 16.6%, ยอดสั่งซื้อสินค้า
คงทนของสหรัฐในเดือน พ.ค. พุ่งขึ้น 15.8% หลังจากร่วงลง 18.1% ในเดือน เม.ย., มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการ
ผลิต (เบื้องต้น) ของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ดีดตัวสู่ระดับ 49.6 จากระดับ 39.8 ในเดือน พ.ค. ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
(เบื้องต้น) ในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 46.7 จากระดับ 37.5 ในเดือน พ.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต (เบื้องต้น) ของของยูโรโซนเดือน มิ .ย. ปรับตัวขึ้นแตะ
ระดับ 46.9 จากระดับ 39.4 ในเดือน พ.ค. ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือน มิ.ย. ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 47.3
จากระดับ 30.5 ในเดือน พ.ค.
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง 4.9% ในปีนี้ ซึ่งย่ำแย่กว่าที่คาดการณ์ในเดือนเม.ย.
ว่าจะหดตัวลง 3% และยังปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าสู่ระดับ 5.4% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ในเดือนเม.ย.
ว่าจะขยายตัว 5.8%
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. ที่ระดับ 38.49 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.26 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
3.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมา เนื่องจากนักลงทุนขายสัญญาน้ำมันดิบออกมา ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่ยืดเยื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดความวิตกว่า อุปสงค์น้ำมันดิบจะอ่อนแอลง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน มิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน มิ.ย., ดัชนีภาค
การผลิตเดือน มิ.ย., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน พ.ค., อัตราว่างงานเดือน มิ.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ค.,
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน มิ.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน พ.ค., อัตราว่างงานเดือน พ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มิ.ย.
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