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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 434 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค. 63 อยู่ที่ 50.9 ปรับตัวดีขึ้น แม้กังวลการเมือง
คนละครึ่งสะพัด คลังเร่งโอนเงิน อุ้มร้านแผงลอย
รถมือสองขาด ราคาขยับ หวังปีหน้าตลาดเริ่มขยายตัว
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 30.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. 63 พบว่า อยู่ที่
50.9 จาก 50.2 ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าผู้บริโภคจะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศค่อนข้างมาก
แต่ด้วยรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่องหลายมาตรการ ประกอบกับราคาพืชผลเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น
ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกมาก
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้จัดทำระบบรองรับการโอนเงินในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกวัน
เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อย โดยเฉพาะหาบ เร่ แผงลอย ที่จำเป็นต้องมีเงินหมุนเวียนในการค้าขายได้ต่อเนื่องทุกวัน โดยปัจจุบัน (13 พ.ย.63)
มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 6.5 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้ว จำนวน 7,832,522 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 13,764 ล้านบาท
แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 7,012 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 6,752 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 207 บาทต่อครั้ง โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่าย
สะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ ธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ คาดในเฟสแรกว่าจะมีเงิน
หมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้าย กว่า 6 หมื่นล้านบาท และกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการเฟส 2 เป็นเงินในส่วนของ
พระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท โดยให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกใช้ต่อได้ ต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธ.ค.63
ให้ครบก่อน โดยเข้าไปยืนยันหรือยกเลิกสิทธิเ์ ฟส 2 โดยจะทราบรายละเอียดชัดเจนภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63
ผู้จัดการทั่วไป มาสเตอร์ เซอร์ทิฟาย ยูสคาร์ ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองครบวงจร เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทได้ปรับลดยอดขายรถยนต์
มือสองจาก 2,440 เหลือ 2,300 คัน และในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมามียอดขายที่ 2,100 คัน โดยรถที่ขายได้ยังเป็นรถตลาดนิยม คือรถยนต์นั่ง
ส่วนซูเปอร์คาร์ ตลาดนิ่ง ขณะเดียวกัน ได้ชะลอการลงทุน รวมไปถึงการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ออกไปก่อนในปีนี้ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 11 แห่ง
คาดว่าจะเปิดได้ภายในปี 64 เบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายไว้ 3 แห่ง แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ 2 แห่ง และในต่างจังหวัด 1 แห่ง
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 30.69 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากเงินทุนไหลเข้าในตลาดหุ้นไทย รวมถึงปัจจัย
เรื่องการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเปลี่ยนแปลงไปเก็งกำไรในตลาดเอเชีย ซึ่งปัจจัยในประเทศ
ที่ต้องติดตามคือการประกาศตัวเลข ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 3/63 ของสภาพัฒน์ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ส่วนปัจจัยต่างประเทศ ตลาดยังรอดูความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด

-1-

/ข

Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.3%
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น 0.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. ปรับตัวลง 2.1%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.ย. ลดลง 4.4%, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย. ลดลง 36.2%,
ยอดส่งออกปรับตัวลดลง 19.2% ยอดนำเข้าปรับตัวลง 19.5% ส่งผลทำให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าสินค้า 9.5 พันล้านเยน
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับ ตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ก.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงหลังจากที่ปรับตัวขึ้น 1.7% ในเดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. ปรับตัวลง 2.1% เมื่อเทียบ
รายปี ซึ่งเป็นอัตราการปรับตัวลงในระดับเดียวกับเดือน ก.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.ย. ลดลง 4.4% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.
ซึ่งเป็นการลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย. ลดลง 36.2%
เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 6.69 ล้านล้านเยน (6.4 หมื่นล้านดอลลาร์), นอกจากนี้เปิดเผยยอดเกินดุลการค้าสินค้าในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย. ยอด
ส่งออกปรับตัวลดลง 19.2% ที่ 30.30 ล้านล้านเยน ยอดนำเข้าปรับตัวลง 19.5% ที่ 30.29 ล้านล้านเยน ส่งผลทำให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้า
9.5 พันล้านเยน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับ เพิ่มขึ้นประมาณ 8.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ระดับ 40.13 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.99 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
8.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกหลังจากไฟเซอร์ และ BioNTech ประกาศว่า ผลการทดลองบ่งชี้
ว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งทั้งสองบริษัทพัฒนาร่วมกัน มีประสิทธิภาพมากกว่า 90% และบริษัทจะจดทะเบียนวัคซีนต่อสำนักงานอาหารและ
ยาสหรัฐ (FDA) ในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าจะมีการผลิตวัคซีน 50 ล้านโดสภายในปี 2020 และ 1,300 ล้านโดสในปี 2021 ช่วงท้ายสัปดาห์
แนวโน้มการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐถ่วงตลาดลงจากการเปิดเผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 10 แท่น สู่ระดับ
236 แท่นในสัปดาห์นี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (16 - 20 พฤศจิกายน 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ต.ค., ราคานำเข้าและส่งออกเดือน ต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
ต.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสองเดือน ต.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนต.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน ต.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
ต.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค., อัตราว่างงานเดือน ต.ค.
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