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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 417 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา

แบงก์รัฐช่วยลูกค้า11.16ล้านราย ปล่อยกู้ 3.78 ล้านล้านบรรเทาความเดือดร้อน
ศูนย์วิจัยทองคำเผยดัชนีความเชื่อมั่นผันผวน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยลดต่อเนื่อง
ชาวนาได้รบั เงินประกันรายได้ข้าวเริ่ม 1 ก.ย. นี้
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 31.73 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 10 ก.ค. 63

ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของรัฐได้ช่วยลูกหนี้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 พบว่ามีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือรวม 11.16 ล้านราย วงเงินสินเชื่อ 3.78 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อ
เกษตรกร 5.7 ล้านราย วงเงิน 1,313,285 ล้านบาท สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล 4.6 ล้านราย วงเงิน 1,704,210 ล้านบาท สินเชื่อ
เอสเอ็มอี 175,342 ราย วงเงิน 723,044 ล้านบาท
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน ก.ค. 63 ปรับเพิ่มขึ้น 2.32 จุด หรือ 3.86%
เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย และสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ของปี 2563 จากระดับ 62.11 จุด มาอยู่ที่
ระดับ 62.83 จุด เพิ่มขึ้น 0.72 จุด หรือ 1.16% มาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย และทิศทางราคา
น้ำมัน
ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการธุร กิจพัฒนา
ที่อยู่อาศัยยังมีมุมมองเชิงลบต่อสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นกว่า
ไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุจากการที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาตรการผ่อนคลายการล็อคดาวน์ให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้
ดัชนีก็ยังคงต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทรายกลางและรายย่อยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเชื่อมั่น
ต่อสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบันลดลงอย่างมาก
รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ(นบข.) ครั้งที่ 3/2563
มีมติเห็นชอบให้มีการประกันรายได้กับเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตที่จะมาถึงนี้ เป็นไปทางเดียวกับที่ได้ประกัน รายได้ผู้ปลูกข้าวมาเมื่อปีที่
ผ่านมา ทั้งชนิดของข้าวทั้ง 5 ชนิด และในเรื่องของวงเงินประกันรายได้ก็เช่นเดียวกัน โดยทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
เป็นต้นไป จนกระทั่งสิ้นฤดูการผลิตประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้า
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.70 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 10 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 31.31 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดยังจับตาความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐและจีนกรณีที่สหรัฐสั่งห้ามสมาชิกและครอบครัวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าประเทศสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ
ตึงเครียดมากขึ้น โดยยังคงมีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามามาก ขณะที่ผู้ส่งออกยังเก็บดอลลาร์ไว้
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน มิ.ย. ดีดตัวขึ้น 0.6%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน พ.ค. ดิ่งลง
2.3%, ยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 7.5%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน มิ.ย. พุ่งขึ้น 5.4%
• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 4.3%, ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 6.2%, การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน
มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 7.1%, อัตราว่างงานในเขตเมืองของจีนในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ระดับ 5.7%, ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 1.8%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน มิ.ย. ดีดตัวขึ้น 0.6% หลังจากลดลง 0.1%
ในเดือน พ.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน พ.ค. ดิ่งลง 2.3% หลังจากปรับตัวลง 1.4% ในเดือน เม.ย.,
ยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 7.5% โดยเดือนก่อนหน้านี้ได้พุ่งขึ้น 18.2%, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม
โดยรวมของสหรัฐในเดือน มิ.ย. พุ่งขึ้น 5.4% หลังจากปรับตัวขึ้น 1.4% ในเดือน พ.ค.
ประเทศจีน : สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกเดือน มิ .ย. ปรับตัวขึ้น 4.3% ขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 6.2%
เมื่อเทียบเป็นรายปี, กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 7.1% เมื่อเทียบรายปี
แตะที่ระดับ 1.17 แสนล้านหยวน, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยอัตราว่างงานในเขตเมืองของจีนในเดือน มิ .ย. อยู่ที่ระดับ 5.7%
ลดลง 0.2% จากเดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งดีกว่าในเดือน พ.ค. ที่หดตัวลง 2.8%
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่ ง มอบเดื อ น ส.ค. 63 ปิ ด ตลาดเมื ่ อ วั น ที่ 17 ก.ค. ที ่ ร ะดั บ 40.59 ดอลลาร์ สรอ./บาร์ เ รล ปรั บ ตั ว ลดลง 0.04 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล
หรือคิดเป็น 0.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
(โอเปก) เตือนในรายงานประจำเดือนว่าความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะถ่วงตลาดน้ำมันลง นอกจากนี้แท่นขุดเจาะ
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 5 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 253 แท่น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20 - 24 กรกฎาคม 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนพ.ค., ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย., ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน
มิ.ย.จากเฟดชิคาโก, ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดส่งออก นำเข้า และดุลการค้าเดือนมิ.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.
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