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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 419 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ช่วงวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• การส่งออกในเดือน มิ.ย. มีมูลค่า 16,444 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 23.17%YoY ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 14,834 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 18.05%YoY
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย. อยู่ที่ระดับ 83.02 หดตัว 17.66%YoY
• ธปท. เผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน มิ.ย.63 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน และเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/63 จะหดตัวสูง
กว่าที่เคยลงไปลึกสุดที่ -12.5% ในไตรมาสที่ 2/41 ซึ่งจะเป็นการติดลบมากที่สุดในประวัติศาสตร์
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 63
กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกในเดือน มิ.ย. มีมูลค่า 16,444 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 23.17% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ
หดตัวมากกว่าเดือน พ.ค.ที่การส่งออกติดลบ 22.50% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 14,834 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 18.05% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือน มิ.ย. เกินดุล 1,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในภาพรวมช่วง 6 เดือนแรกของปี 63 นั้น การส่งออกมีมูลค่ารวม
114,343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 7.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการนำมีมูลค่ารวม 103,642 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว
12.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 10,701 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. อยู่ที่ระดับ
83.02 หดตัว 17.66% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมสำคัญทางเศรษฐกิจรวมทั้ง
กิจกรรมด้านการขนส่งทั่วโลกหยุดชะงักลง เศรษฐกิจทั่วโลกต้องชะลอตัว อย่างไรก็ดี อัตราการหดตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. ยัง
น้อยกว่าเดือนก่อนซึ่งหดตัวสูงถึง 23.80% หรือหากเทียบกับเดือนก่อนหน้าจะเห็นว่ามีการขยายตัวดีขึ้น 4.18% จึงถือเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดยเห็นได้จากอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 55.21% จากเดือน
ก่อนอยู่ที่ 52.34%
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน มิ.ย.63 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน จากการทยอยผ่อนคลายมาตรการ
ปิดเมืองทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำ
เครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจ่าย
ประจำและรายจ่ายลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคท่องเที่ยวหดตัวสูงต่อเนื่อง จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่, ธปท. เผยว่า
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2/63 จะหดตัวสูงกว่าที่เคยลงไปลึกสุดที่ -12.5% ในไตรมาสที่ 2/41 ซึ่งจะเป็นการติดลบมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ของประเทศไทย
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 24 ก.ค. 63 ที่ผ่าน
มาซึ่งปิดที่ระดับ 31.70 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทมีแนวโน้มการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าหลัง
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินสหรัฐ (FOMC) ส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 7.3%, GDP ไตรมาสที่ 2/63 ของสหรัฐฯ ลดลง 32.9%QoQ,
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน ก.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 72.5, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน
ในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 0.2%
• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน มิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.5%YoY, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
เดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.1, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 54.2
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือน มิ.ย. ลดลงแตะที่ระดับ 2.8%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.7%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 7.3% หลังจากพุ่งขึ้น 15.1%
ในเดือน พ.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2/63 ของสหรัฐฯ ลดลง 32.9%QoQ, ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน ก.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 72.5 จากระดับ 78.1 ในเดือน มิ.ย., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วน
บุคคล (PCE) พื้นฐานในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากปรับตัวขึ้น 0.2% เช่นกันในเดือน พ.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน มิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี อยู่ที่ 6.6655 แสนล้านหยวน (ประมาณ 9.518 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ), ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน
ก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.1 จากระดับ 50.9 ในเดือน มิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 54.2 ลดลง
จากระดับ 54.4 ในเดือน มิ.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นรายงานว่าอัตราว่างงานเดือน มิ.ย. ลดลงแตะที่ระดับ 2.8%
จากระดับ 2.9% ในเดือน พ.ค., กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้น
2.7% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ระดับ 40.27 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.02 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
2.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบร่วงลงหลังจากสหรัฐฯ ได้เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ไตรมาสที่ 2/63 ที่หดตัวรุนแรงสุดในรอบกว่า 70 ปี นอกจากนี้ยังมีความกังวลของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในสหรัฐฯ และ
ทั่วโลกอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 สิงหาคม 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีภาค
การผลิตเดือน ก.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน มิ.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน
มิ.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มิ.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ค. จากมาร์กติ
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ค. จากไฉซิน
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