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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 433 ประจาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา

เงินเฟ้อ ต.ค. ติดลบ 0.50% พาณิชย์รับลดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าซบเซาต่อเนื่อง
ครม.แไฟเขียวเติมเงิน 7.2 หมื่นล้าน
แบงก์ชาติออกเกณฑ์ช่วยเหลือลูกหนี้ผิดนัดชาระ สร้างความเป็นธรรมภาคการเงิน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 30.60 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 30 ต.ค. 63

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เผยดัชนีร ำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ต.ค. 63 ลดลง 0.50%
เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 62 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ของปีนี้ หรือนับตั้งแต่ มี.ค. 63 และถือว่าติดลบน้อยลง แสดงว่าเศรษฐกิจ
กาลังฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจน แต่ยังไม่ฟื้นเร็ว โดยคาดว่าเงินเฟ้อปี 63 จะติดลบ 1.5-0.7% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 1.1% ซึ่งมีปัจจัย คือ จีดีพีของ
ประเทศติดลบ 7.6-8.6% อัตราแลกเปลี่ยน 30.5-32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ามันจะอยู่ที่ 35.0-45.0 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สภำธุรกิจตลำดทุนไทย เผยผลสำรวจดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุนในเดือน ต.ค. 63 พบว่ำ ในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำตลำดหุ้นไทยยัง
ซบเซำอยู่ที่ระดับ 61.27 ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ซึ่งเกิดจากปัจจัยการเมืองในประเทศเป็นหลัก รองลงมาคือ เศรษฐกิจถดถอย และท่องเที่ยวใน
ประเทศ รวมถึงความกังวลต่อการแพร่ระบาดระลอก 2 ของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ช่วง 10 เดือน ปีนี้ มีเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทยถึง
3 แสนล้านบาท มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์
ที่ประชุมคณะกรรมกำรรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขมำตรกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในภำคธุรกิจท่องเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมกว่ำ 7.2 หมื่นล้ำนบำท 1) ปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อซอฟต์โลนท่องเที่ยว 2) ขยายขอบเขตคุณสมบัติของผู้ประกอบการเอส
เอ็มอี ภายใต้โครงการ PGS Soft Loan 3) ขยายระยะเวลารับคาขอสินเชื่อซอฟต์โลนออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท ออกไป
จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 4) ขยายระยะเวลารับคาขอสินเชื่อเอ็กซ์ตร้าแคช วงเงิน 10,000 ล้านบาท ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64
โฆษกประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้ออกประกำศกำหนดหลักเกณฑ์ เรื่องกำรคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้และกำรตัดชำระหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภำระหนี้ สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินแก่ประชำชน และลดกำรเกิ ดหนี้
ด้อยคุณภำพในระบบกำรเงิน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่สาคัญในระบบการเงินของไทยใน 3 เรื่องคือ 1. การคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้บนฐานของ “เงินต้นที่ผิดนัดจริง” เท่านั้น 2. กาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ที่ “อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3%” 3. กาหนดลาดับ
การตัดชาระหนี้โดยให้ “ตัดค่างวดที่ค้างชาระนานที่สุดเป็นลาดับแรก” เพื่อให้ลูกหนี้ทราบลาดับการตัดชาระหนี้ที่ชัดเจน โดยเมื่อลูกหนี้ชาระหนี้ เงินที่จ่าย
เข้ามาจะถูกนาไปจ่ายค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของงวดหนี้ที่ค้างชาระนานที่สุดก่อน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ย. 64 ยกเว้นเรื่องลาดับการ
ตัดชาระหนี้ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ 30.60 บำท/ดอลลำร์ สรอ. แข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 30 ต.ค. 63 ที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ระดับ 31.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีแรงซื้อพันธบัตรจากนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าสุดรอบ 9 เดือน ถึงแม้จะ
ได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ก็ตาม
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.9,
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.4, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐ ใน
เดือน ต.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 56.6, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.4%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.8
• ประเทศจีน: ยอดส่งออกในเดือน ต.ค. พุ่งขึ้น 11.4% ยอดนาเข้าเพิ่มขึ้น 4.7% จีนมียอดเกินดุลการค้า 5.844 หมื่นล้านดอลลาร์
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. ทรุดตัวลงถึง 10.2%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคบริกำรขั้นสุดท้ำยของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
56.9 จากระดับ 54.6 ในเดือน ก.ย., ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.4 จากระดับ
53.2 ในเดือน ก.ย., ผลสารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภำคบริกำรของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ
56.6 จากระดับ 57.8 ในเดือน ก.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน ส.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตขั้นสุดท้ำยของยูโรโซนในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
54.8 จากระดับ 53.7 ในเดือน ก.ย.
ประเทศจีน: สานักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยยอดส่งออกในเดือน ต.ค. พุ่งขึ้น 11.4% ขยายตัวมากกว่ายอดส่งออกในเดือน
ก.ย. ที่พุ่งขึ้น 9.9% ยอดนำเข้ำเพิ่มขึ้น 4.7% ชะลอลงจากเดือน ก.ย. ที่พุ่งขึ้น 13.2% ทาให้จีนมียอดเกินดุลกำรค้ำ 5.844 หมืน่ ล้ำนดอลลำร์
ในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นจาก 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน ก.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานกำรใช้จ่ำยของภำคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ก.ย.
ทรุดตัวลงถึง 10.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
รำคำน้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับ เพิ่มขึ้นประมำณ 4.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่ง มอบเดือน ธ.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวัน ที่ 30 ต.ค. ที่ระดับ 37.14 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว เพิ่มขึ้น 1.35 ดอลลาร์/บาร์เรล
หรือคิดเป็น 4.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ามันดิบปรับตัวลงเนื่องจากตลาดน้ามันถูกกดดันจาก
แนวโน้มความต้องการใช้น้ามันที่ลดลง หลังจากประเทศต่างๆ กลับไปด าเนินมาตรการล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งเพื่อสกัดกั้น
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ในภาพรวมทั้งสั ปดาห์สัญญาน้ามันดิบพุ่งขึ้น หลังจากสานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของ
รัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ามันดิบสหรัฐลดลง 8 ล้านบาร์เรล ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ามันล้นตลาด

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9 - 13 พฤศจิกายน 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือนก.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
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