
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 

 

   

 

 

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทย ผ่านมาตรการนักท่องเท่ียว
ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่ต้องการมาพำนักระยะยาว (Long Stay) และนักท่องเที่ยวและลูกเรือที่เดินทางเข้าไทย
โดยเรือสำราญและกีฬา โดยปรับเงื่อนไขเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศใดก็ได้ รวมทั้งขยายเวลาขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว
ประเภทพิเศษ (STV) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองให้แก่คนต่างด้าวที่มากับเรือสำราญและกีฬา ออกไปอีก 30 วัน นับจากวันท่ี
ประกาศฉบับนี้บังคับใช้ โดยนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอวีซ่า (STV) ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด อาทิ การแจ้งที่พำนักในประเทศ
ไทยให้ชัดเจน และต้องยินยอมที่จะกักตัวเป็นเวลา 14 วัน 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นมา
อยู่ที่ระดับ 33.7 จากเดือนก่อนซึ่งที่อยู่ระดับ 33.2 โดยภาคเอกชนเห็นว่าเศรษฐกิจทุกจังหวัดฟื้นตัวอย่างช้าๆ เห็นได้จากการจ้างงานไม่ลดลง 
ธุรกิจเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้น
เดือน ต.ค. มีความคืบหน้า โดยที่การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 63 ของรัฐวิสาหกิจ (ม.ค.-ต.ค. 63) จำนวน 10 แห่ง มีผลเบิกจ่าย
สะสม 102,389 ล้านบาท หรือ 99% ของกรอบลงทุนสะสม ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามปีงบประมาณ 64 (ต.ค. 63-ก.ย. 64) 
34 แห่ง ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว 1 เดือน มีผลเบิกจ่ายจำนวน 8,290 ล้านบาท คิดเป็น 103% ของกรอบลงทุนสะสม 

กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 63 มีมูลค่ารวม 1,081,572 ล้านบาท 
ลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยทีม่ียอดเกินดุลการค้า 171,219 ล้านบาท โดยที่ผ่านมานั้น แม้มูลค่าการค้าชายแดนและ
ผ่านแดนลดลงจากปี 62 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขณะนี้การขยายตัวของการค้าชายแดน
และผ่านแดนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยที่การค้าชายแดนมีมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 198,646 ล้านบาท ลดลง 
14.7% จากปีก่อน ขณะที่การค้าผ่านแดนมีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 194,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.1% จากปีก่อน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.08 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 ซึ่งปิดที่
ระดับ 30.15 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทยอยแข็งค่าขึ้น และเข้าทดสอบแนว 30.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วง
กลางสัปดาห์ ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของตลาดในประเทศ โดยการแข็งค่าของเงินบาทสอดคล้องกับสัญญาณอ่อนแอของเงินดอลลาร์ฯ และ
แรงขายเงินดอลลาร์ฯ ของกลุ่มผู้ส่งออก ประกอบกับมีจังหวะการสลับเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยวันอังคาร และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทยใน
วันพุธของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน  
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ช่วงวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทยผ่านมาตรการ Special Tourist 
Visa (STV) โดยปรับเงือ่นไขเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศใดก็ได้ 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 33.7 จากเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 33.2 

• การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือน ต.ค. มีความคืบหน้า 

• การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 63 มีมูลค่ารวม 1,081,572 ล้านบาท ลดลง 4.1%YTD 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.08 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% 
ในเดือน ก.ย., กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ขยับขึ้นเพียง 0.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน ต.ค. 

ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนเผยว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน ก.ย. หดตัวลง 0.7% จาก ณ สิ้นเดือน ส.ค. 
มีมูลค่าแตะที่ระดับ 3.1426 ล้านล้านดอลลาร์, สำนักงานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวลง 1.5% 
ซึ่งลดลงน้อยกว่าในเดือน ต.ค. ที่ปรับตัวลง 2.1%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวลง 0.5%, ศุลกากรจีนเผยว่าการส่งออก
ของจีนในเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 21.1% ขณะที่การนำเข้าขยายตัว 4.5% ต่ำกว่าเดือนก่อนเล็กน้อย ส่งผลให้จีนเกินดุลการค้าในเดือน พ.ย. ที่
ระดับ 75,420 ล้านดอลลาร์ฯ 

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ต.ค. พุ่งขึ้น 17.1% แตะระดับ 8.425 แสน
ล้านเยน (8.1 พันล้านดอลลาร์) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที ่11 ธ.ค. ที่ระดับ 46.57 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.31 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
0.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัว และจะมีความต้องการ
ใช้น้ำมันมากขึ้น หลังจากมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ในประเทศต่างๆ นอกจากน้ีตลาดน้ำมันยังคงได้แรงหนุนจากสัญญาณ
การฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันในเอเชียและที่อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มที่สหรัฐฯ จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ่งจะช่วยหนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน 

 

 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14-18 ธันวาคม 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขราคานำเข้าและส่งออกเดือน พ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย., 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ธ.ค., สต็อกสินคา้คงคลังภาคธรุกจิเดือน ต.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ธ.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน พ.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน พ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย., 
ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย., อัตราว่างงานเดือน พ.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ต.ค. เพ่ิมขึ้น 1.1%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ขยับขึ้นเพียง 0.1% 

• ประเทศจีน: ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน ก.ย. หดตัวลง 0.7%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวลง 
1.5%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวลง 0.5%, การส่งออกของจีนในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 21.1% ขณะที่การนำเข้า
ขยายตัว 4.5% ส่งผลให้จีนเกินดุลการค้าในเดือน พ.ย. ที่ระดับ 75,420 ล้านดอลลาร์ฯ 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ต.ค. พุ่งขึ้น 17.1% 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


