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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 424 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

เงินเฟ้อ ก.ค. ลบ 0.5% ชี้เศรษฐกิจฟื้น
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไต่ระดับ ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 4
ข้าวไทยเจอศึกหนักส่งออกร่วง 32.9%
นายจ้าง-ลูกจ้างได้เฮ 3 เดือน ลดเงินส่งประกันสังคมเฟส 2
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 31.36 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 63

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 102.29 เพิ่มขึ้น
0.29% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 63 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 0.50% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. 62 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และยังคงหดตัว
ในอัตราที่น้อยลงเรื่อยๆ ถือว่าต่ำสุดในรอบ 6 เดือน โดยเงินเฟ้อเฉลี่ย 8 เดือน ปี 63 (ม.ค.-ส.ค.) ลดลง 1.03% ทั้งนีเ้ งินเฟ้อพื้นฐานที่หักอาหาร
สดและพลังงานออก เทียบกับเดือน ก.ค. 63 ไม่เปลี่ยนแปลง เทียบกับเดือน ส.ค. 62 เพิ่มขึ้น 0.30% และเฉลี่ย 8 เดือน เพิ่มขึ้น 0.33%
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ(REPORT ON BUSINESS SENTIMENT INDEX) ในเดือน
ส.ค. 63 ว่าดัชนีฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่มาอยู่ที่ระดับ 45.7 จากทิศทางของความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นของเกือบทุกธุรกิจ ในภาคการผลิต
นำโดยกลุ่มผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ได้อานิสงส์จากการทำโปรโมชั่นและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ขณะที่ดัชนีฯ
ของภาคที่มิใช่การผลิตค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อน โดยกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารปรับดีขึ้น คาดว่าเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ของภาครัฐ ขณะที่ความเชื่อมั่นของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ลดลงหลังจากที่ปรับดีขึ้นมากในเดือนก่อน ทั้งนี้ แม้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจมี
สัญญาณฟื้นตัวได้ต่อเนื่องแต่ ยังต่ำกว่าระดับ 50 และต่ำกว่าก่อนการระบาดของ COVID-19
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานการส่งออก ข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-กรกฎาคม) มีปริมาณ 3,295,046
ตั น มู ล ค่ า 69,470 ล้ า นบาท (2,222.5 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ) โดยปริ ม าณส่ ง ออกลดลง 32.9% และมู ล ค่ า ลดลง 15.1% เมื ่ อ เที ย บกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 4,907,467 ตัน มูลค่า 81,847 ล้านบาท (2,596.9 ล้านเหรียญสหรัฐ)
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในเฟสที่ 2 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือฝ่ายละ 2%
ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท จากปกติที่ต้องจ่ายเดือนละ 432 บาท เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน ก.ย.-พ.ย.2563
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.36 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 31.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากปัจจัยในประเทศที่ยังขาดความชัดเจน
เรื่องตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรอปกับดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับแข็งค่าจากการผ่ อนคลายมาตรการล๊อค
ดาวน์ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น สะท้อนได้จากดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือน ส.ค.
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.0, PMI ภาคการผลิตเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.1,
ดัชนีภาคการผลิตเดือน ส.ค. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 56.0, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ก.ค. ขยับขึ้น 0.1%, คำสั่งซื้อภาคโรงงาน
เดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 6.4%, ตัวเลขขาดดุลการค้าเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 18.9% การนำเข้าพุ่งขึ้น 10.9% การส่งออกเพิ่มขึ้น 8.1%
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 50.5, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ
51.7, อัตราการว่างงานเดือน ก.ค. ดีดตัวแตะระดับ 7.9%
• ประเทศจีน: PMI ภาคบริการในเดือน ส.ค. อยู่ที่ 55.2, PMI, ภาคการผลิตเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 51.0
• ประเทศญี่ปุ่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 8%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์กอ่ น
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. ปรับขึ้นสู่ระดับ 55.0 จากระดับ 50.0
ในเดือน ก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.1 จากระดับ 50.9 ในเดือน ก.ค., ผลสำรวจของสถาบัน
จัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุดัชนีภาคการผลิตเดือน ส.ค. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 56.0 จากระดับ 54.2 ในเดือน ก.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ
เปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ก.ค. ขยับขึ้น 0.1% หลังจากร่วงลง 0.5% ในเดือน มิ.ย., คำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 6.4%
หลังจากเพิ่มขึ้น 6.4% ในเดือน มิ.ย., ตัวเลขขาดดุลการค้าเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 18.9% สู่ระดับ 6.36 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยการนำเข้าพุ่งขึ้น 10.9%
สู่ระดับ 2.317 แสนล้านดอลลาร์ ขณะทีก่ ารส่งออกเพิ่มขึ้น 8.1% สู่ระดับ 1.681 แสนล้านดอลลาร์
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 50.5 จากระดับ 54.7
ในเดือน ก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.7 จากระดับ 51.8 ในเดือน ก.ค., สำนักงาน
สถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยอัตราการว่างงานเดือน ก.ค. ดีดตัวแตะระดับ 7.9% จากระดับ 7.7% ในเดือน มิ.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน ส.ค. อยู่ที่ 55.2 เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 54.2 ในเดือน ก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 51.0 ลดลงจากระดับ 51.1 ในเดือน ก.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: : กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 8% เมื่อเทียบ
กับเดือน มิ.ย.
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบ
เดือน ต.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ระดับ 39.77 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 7.5% เมื่อเทียบกับ
ราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบปิดต่ำกว่าระดับ 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนก.ค. เนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขาย
สัญญาน้ำมันดิบออกมาท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมัน, การร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐ และการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7 – 11 กันยายน 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน ก.ค., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ก.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ไตรมาส 2 (ประมาณการครั้งสุดท้าย), ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน ส.ค., ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) เดือน ส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ส.ค.
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