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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 416 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา

ความเชื่อมั่นหอการค้าฟื้นตัวครั้งแรกรอบ 14 เดือน
ความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดหุ้นดีขึ้น
สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ปรับเป้าส่งออกติดลบ 10%
โควิดฉุดค้าชายแดนร่วง
คลังรีดรายได้รัฐวิสาหกิจ156,474 ล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 31.29 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 3 ก.ค. 63

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน มิ.ย. 63 ปรับตัวมาอยู่ที่
ระดับ 31.5 ขยับขึ้นจากเดือน พ.ค. ที่อยู่ที่ระดับ 31.3 แต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 33.3 ซึ่งเป็นระดับที่น่าเป็นห่วง แต่ทั้งนี้เป็นการขยับตัวครั้งแรก
ในรอบ 14 เดือนจาก พ.ค. 62 อย่างไรก็ดี ดัชนียังคงต่ำกว่า 50 ทุกรายการ ยกเว้นดัชนีในภาคการค้าชายแดน ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเอกชนยังให้
ความกังวลเศรษฐกิจจากปัญหาการระบาดไวรัสโควิด-19
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น 4% มาอยู่ที่ระดับ 101.19 ซึ่งเป็นระดับที่อยู่
ในเกณฑ์ทรงตัว โดยปัจจัยหนุนมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และการไหลเข้าของเงินทุน
ส่วนปัจจัยลบ คือ ความกังวลต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไตรมาส 2 ซึ่งเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด
ตามด้วยการไหลเข้าออกของเงินทุน และนโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รวมทั้งกังวลกับการระบาดรอบ 2 ของไวรัสโควิด-19
ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก ปรับลดคาดการณ์ส่งออกในปีนี้หดตัว -10%
จากเดิมหดตัว -8% เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ตลาดส่งออกในหลายประเทศล็อกดาวน์ และ
ปัญหาเงินบาทแข็งค่า หลังจากภาพรวมช่วงเดือน ม.ค.พ.ค.63 ไทยส่งออกรวมมูลค่า 97,898 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว -3.71% เมื่อเทียบกับปีก่อน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่าสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยช่วง 5 เดือนปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่ารวม
524,357 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.71 โดยมีการส่งออก 305,725 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.03 และการนำเข้า 218,632 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
10.65 ทำให้เกินดุลการค้า 87,093 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการค้าลดลงเป็นผลจากการแพร่ ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลให้มีการปิดจุ ดผ่านแดน
ของไทยทั่วประเทศทั้งหมดจาก 97 จุด เหลือเพียง 28 จุด ทำให้การขายไม่คล่องตัว
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยว่ายอดจัดเก็บเงินนำส่งรายได้จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่
กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ประจำเดือน มิ.ย. 63 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,191 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 9 เดือน (1 ต.ค. 62-30 มิ.ย.63) มีจำนวนทั้งสิ้น 156,474
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 7,012 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83% ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 63 จำนวน 188,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ แต่ยังต้องเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 63 เนื่องจาก
ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างมาก
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.29 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 3 ก.ค. 63 ที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ระดับ 31.13 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ตามภูมิภาค หลังดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบ
กับทุกสกุลหลัก เนื่องจากมีแรงซื้อดอลลาร์ แต่ยังมีการส่งออกทองคำทำให้บาทไม่อ่อนค่าลงไปมาก ขณะที่สถานการณ์โควิดก็ยังดำเนินต่อไปและ
ยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังให้ความสำคัญ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน มิ.ย. ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.9, ดัชนีภาคบริการ
ของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 57.1, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน พ.ค. ร่วงลง 1.2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
ในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 0.2%
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. ลดลง 3%
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน พ.ค. ร่วงลง 16.2%, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 1.7%,
ราคาค้าส่งในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 1.6%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์กอ่ น
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน มิ.ย. ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.9
จากระดับ 37.5 ในเดือน พ.ค., ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน มิ.ย.
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 57.1 จากระดับ 45.4 ในเดือน พ.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน พ.ค. ร่วงลง
1.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน เม.ย., กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 0.2% เมื่อเทียบ
รายเดือน หลังจากดีดตัวขึ้น 0.4% ในเดือน พ.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ค. ที่มีการขยายตัว 2.4%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งปรับตัวลงน้อยกว่า
ในเดือน พ.ค. ที่ร่วงลงถึง 3.7%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน พ.ค. ร่วงลง
16.2%, สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะที่
ระดับ 7.65 แสนล้านเยน หรือประมาณ 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยราคาค้าส่งในเดือน มิ .ย. ปรับตัวลง
1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ระดับ 40.55 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว ลดลง 0.07 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
0.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากการที่สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลก
ในปี 2563 สู่ระดับ 92.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 400,000 บาร์เรลต่อวันจากการคาดการณ์แนวโน้มเมื่อเดือนที่แล้ว โดยระบุว่าอุปสงค์ลดลง
น้อยกว่าคาดในไตรมาส 2 เนื่องจากหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13 - 17 กรกฎาคม 2563)
• ประเทศสหรั ฐ ฯ: การเปิ ดเผยตั วเลขดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภค (CPI) เดื อ นมิ . ย., ราคานำเข้ า และราคาส่ ง ออกเดื อ นมิ . ย., การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย., ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนพ.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์เดือนมิ.ย., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนมิ.ย., ยอดปล่อยกู้ล็อตใหม่
สกุลเงินหยวนเดือนมิ.ย., ยอดนำเข้า ส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย., อัตราว่างงานเดือนมิ.ย., ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.
•
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