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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 418 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่งออกไทย มิ.ย.63 ติดลบ 23.17% ต่ำสุดในรอบ 11 ปี
ปลดล็อกเฟส 4 ดันดัชนีอุตฯ ขยับขึ้นต่อเนื่อง
ส.อ.ท.เสนอแผนอุ้ม "เอสเอ็มอี" ปลดล็อกซอฟต์โลน 5 แสนล้าน
เงินเยียวยาเกษตรกร 1.1 แสนล้าน โอนเข้าบัญชีแล้ว เคลียร์ตกหล่นอีกแสนราย
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 31.74 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 63

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยมูลค่าการส่งออกของประเทศในช่วงเดือน มิ.ย. 63 มีมูลค่าการส่งออก
16,444 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 23.17 ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 131 เดือน คิดเป็นและการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี คิดเป็น
มูลค่า 114,343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.09 เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากโควิด -19 กลับมาระบาดรอบ 2
หลายประเทศ ทำให้กำลังซื้อของคู่ค้าลดลงมีผลกับการส่งออกของไทย ประกอบกับราคาน้ำมันยังปรับราคาสูงขึ้น โดยคาดว่าการส่งออกภาพรวม
ของประเทศทั้งปีจะลดลงร้อยละ 8-9 ขณะที่การนำเข้าในช่วงเดือน มิ.ย. 63 มีมูลค่า 14,834 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.05 การนำเข้า
ช่วง 6 เดือนแรกของปีมีมูลค่า 103,642 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.62 ส่งผลดุลการค้าเดือน มิ.ย. 63 เกินดุลที่ 1,610 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และดุลการค้าในช่วง 6 เดือนแรก เกินดุล 10,701 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ข้าวที่ส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องยังมีความ
น่าเป็นห่วง โดยเชื่อว่าปีนี้การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านตัน ขณะที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดูแล
ให้ค่าเงินบาทอยู่ในระดับที่เหมาะสมกันต่อไป
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มิ.ย. 63 อยู่ที่ระดับ
80.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 78.4 ในเดือน พ.ค. 63 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยมีปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาล
ผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิด -19 ระยะที่ 3 และ 4 รวมทั้งยกเลิกคำสั่งห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิวส์) ทำให้ผู้ประกอบการสามารถ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะอนุกรรมการการเงิ นและภาษี กล่าวเอกชนอ่วมเจอ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหนัก หวั่น NPL พุ่งไตรมาส 4 ทั้งนี้เตือน SMEs เดือดร้อนหนัก เข้าไม่ถึงซอฟต์โลน 500,000 ล้าน กู้ได้จริงแค่ 1 แสนล้าน
วอนรัฐปรับเกณฑ์ “หลักประกัน”เพิ่มวงเงินค้ำให้ บสย. ขยายเวลาเข้าร่วมค้ำประกันต่อจาก ธปท. อีก 3-5 ปี พร้อมยืดพักชำระหนี้-ลดภาษีหัก
ณ ที่จ่าย 1.5% ต่ออีก 6 เดือน หรือถึงปี”64
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.ค.63 ถือเป็นวันสุดท้ายที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ที่เริ่มโอนเงินวันแรกเมื่อ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรแล้ววงเงิ น110,655.285 ล้าน ทั้งนี้ต้องการให้
ธ.ก.ส.ระบุให้ชัดในจำนวน 1.2 แสนรายเกษตรกรเข้าไม่ถึงบัญชีธนาคารประสานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ให้เกษตรกรแจ้งแสดงสิทธิด่วน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.74 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 63
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 31.70 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยบาทอ่อนค่าหลังตัวเลขส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์แถลง และกลับมาแข็งค่าในช่วงกลาง
สัปดาห์ แต่ในช่วงปลายสัปดาห์กลับมาอ่อนค่าลงใกล้เคียงกับปลายสัปดาห์ก่อนจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน มิ.ย. พุ่งขึ้น 13.8%, ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ในเดือน มิ.ย.
ดีดตัวขึ้น 2.0%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 50.0
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน ก.ค. ของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับที่ 54.8
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดส่งออกเดือน มิ.ย. ร่วงลง 26.2%, ยอดนำเข้าลดลง 14.4% ส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน มิ.ย. ที่
ระดับ 2.6882 แสนล้านเยน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน มิ.ย. ทรงตัว เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.75% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน มิ.ย. พุ่งขึ้น 13.8% สู่ระดับ 776,000 ยูนิต, Conference
Board เปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ในเดือน มิ.ย. ดีดตัวขึ้น 2.0% สู่ระดับ 102.0 หลังจากเพิ่มขึ้น 3.2%
ในเดือน พ.ค. และร่วงลง 6.3% ในเดือน เม.ย., มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของ
สหรัฐในเดือน ก.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 50.0 จากระดับ 47.9 ในเดือน มิ.ย.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน ก.ค. ของยูโรโซน ปรับตัว
ขึ้นสู่ระดับที่ 54.8 สูงสุดในรอบ 25 เดือน จากระดับ 48.5 ในเดือน มิ.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดส่งออกเดือน มิ.ย. ร่วงลง 26.2% แตะที่ระดับ 4.86 ล้านล้านเยน เมื่อเทียบเป็น
รายปี ขณะที่ยอดนำเข้าลดลง 14.4% แตะที่ 5.13 ล้านล้านเยน ซึ่งส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน มิ.ย. ที่ระดับ 2.6882 แสนล้านเยน
(2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ), กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน
มิ.ย. ทรงตัว เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.75% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ระดับ 41.29 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
1.75% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากนักลงทุนเข้าซื้อสัญญาน้ำมันดิบ เนื่องจากเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐ แต่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่ มขึ้นระหว่างสหรัฐและจีน และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการใช้
น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27-31 กรกฎาคม 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย., ดัชนีการผลิตเดือนก.ค. จากเฟดสาขาดัลลัส, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนก.ค.จาก Conference Board, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2563 (ประมาณการเบื้องต้น)
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายด้านทุนไตรมาส 1/2563, ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.
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