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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 420 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ช่วงวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

2พฤษภาคม 2557

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคในเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 50.1 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือน มิ.ย. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 49.2
กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 101.99 หดตัว -0.98%YoY
สรท. คงคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 63 (ณ ส.ค. 63) ว่าจะหดตัวที่ -10%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 63

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 50.1 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือน มิ.ย. ซึ่งอยู่
ทีร่ ะดับ 49.2 และเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยสาเหตุหลักที่ดัชนีที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลมีการปลดล็อกทำให้
ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ รวมทั้งมาตรการด้านการเงินและการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้ว ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับต่ำ, ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 5 ส.ค. กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว แต่ยังต้องระวังความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2, สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ก.ค.
อยู่ที่ 101.99 หดตัว -0.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ CPI ช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้เฉลี่ยหดตัว -1.11% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค
พื้นฐาน (Core CPI) ในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 102.92 กลับมาขยายตัว 0.39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วน 7 เดือนแรกของปีนี้ Core CPI เฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 0.34% (YoY)
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เผยว่า สรท. คงคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 63 (ณ ส.ค. 63) ว่าจะหดตัวที่ -10%
บนสมมติฐานค่าเงิน 31.50 (+/- 0.50) บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญได้แก่ (1) การส่งออกในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการ Work
from Home ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และอาหารกระป๋องและ
แปรรูป (2) ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ (1) ผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่ยังมีความรุนแรง (2) สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ กับจีน และจีนกับสหราชอาณาจักร (3)
ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับต่ำกว่าปี 62 (4) ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า แต่ยังต่ำกว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการที่ระดับ 34 บาท/
ดอลลาร์ สรอ. (5) การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการส่งออก (6) ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ที่ยังมีจำกัดอยู่
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 63 ซึ่งปิดที่
ระดับ 31.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าช่วงท้ายสัปดาห์ หลังจากที่ค่าเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์
สอดคล้องกับภาพรวมของสกุลเงินเอเชีย ประกอบกับได้รับอานิสงส์บางส่วนเพิ่มเติมจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำด้วยเช่นกัน โดยเงินบาท
แข็งค่าผ่านแนว 31.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือนที่ 30.98 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ก่อนลดช่วงบวกลงบางส่วนตาม
การปรับโพสิชัน หลังจากที่ ธปท. เปิดเผยว่าเงินบาทมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่ง ธปท.จะติดตามการเคลื่อนไหวของเงินบาทอย่างใกล้ชิด
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการในเดือน ก.ค. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 50.0, PMI ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.9, การใช้
จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน มิ.ย. ลดลง 0.7%, ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ลดลง 7.5%
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการของยูโรโซนในเดือน ก.ค. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 54.7, PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ
51.8
• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.1, PMI ภาคบริการในเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 54.2
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 1.2%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน ก.ค. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 50.0 จากระดับ 47.9 ใน
เดือน มิ.ย. ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.9 จากระดับ 49.8 ในเดือน มิ.ย., กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเผยว่าการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน มิ .ย. ลดลง 0.7% สู่ระดับ 1.355 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากร่วงลง 1.7% ในเดือน
พ.ค., ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ลดลง 7.5% สู่ระดับ 5.07 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น 4.7% สู่ระดับ
2.089 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. ในขณะทีก่ ารส่งออกพุ่งขึ้น 9.4% สู่ระดับ 1.583 แสนล้านดอลลาร์
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของยูโรโซนในเดือน ก.ค. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 54.7 จากระดับ
48.3 ในเดือน มิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 51.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 47.4 เมื่อเดือน
มิ.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.1
จากระดับ 50.9 ในเดือน มิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน ก.ค. อยู่ที่ระดับ 54.2 ลดลงจากระดับ 54.4 ในเดือน มิ.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง
1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ระดับ 41.22 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.95 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
2.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากได้ปัจจัยบวกจากการเปิดเผยตัวเลข
ภาคบริการที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ฯ และความคืบหน้าในการเจรจากันระหว่างสภาคองเกรสและทำเนียบขาวเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจรอบใหม่ อย่างไรก็ดี ในช่วงท้ายสัปดาห์สัญญาน้ำมันดิบปรับลดลงเนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกมากขึ้นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และการกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (10-14 สิงหาคม 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(FDI) เดือน ก.ค., ยอดปล่อยกู้ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนเดือน ก.ค., ยอดขายรถเดือน ก.ค.
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