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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 441 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ย. ขยายตัว 0.35%
• คาดแนวโน้มปี 64 ดีลควบรวมธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น

• หมอชิตเงียบ บขส. เผยคนไทยคืนตั๋วปีใหม่ สูญเงินกว่า 4 ล้านบาท
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 30.01 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 63
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ย. 63 อยู่ที่ 97.5 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.35%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนับเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 19 เดือนตั้งแต่สงครามการค้าและการระบาดของไวรัสโควิด- 19 สะท้อน
ให้เห็นว่าสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการควบคุมการระบาดได้ดีและมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยเฉพาะการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมสำคัญอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.02% ถือเป็นการจำหน่าย
ในประเทศเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการระบาด ขณะที่การส่งออกหดตัวเล็กน้อย 0.87% นับเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 19 เดือน
นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์แนวโน้มการ
ควบรวมกิจการในปี 64 ว่าอาจจะไม่มีกลุ่มกิจการใดขอควบรวมกิจการขนาดใหญ่ในแบบของกลุ่มซีพี และคาดว่าอีกนานหลายปีจะมีกรณีการ
ควบรวมกิจการแบบนี้อีกครั้ง แต่ในส่วนของการควบรวมอื่นก็น่าจะมีีการควบรวมในกิจการที่มีมูลค่าไม่มาก อย่างไรก็ตามมองว่าในเรื่องของ
พฤติกรรมที่มีอำนาจเหนือตลาดจะมีมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจรายเล็กรายน้อยในขณะนี้มีปัญหาการประกอบธุรกิจ หากต้องการที่จะอยู่รอด หรือดำเนิน
ธุรกิจต่อไปในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน การมีอำนาจเหนือตลาดก็จะเป็นแนวทางหนึ่ง ดังนั้นพฤติกรรมที่ส่อว่ามีอำนาจเหนือตลาด การเอาเปรียบ คู่แข่ง คู่ค้า
น่าจะมีมากขึ้น และเมื่อผู้ประกอบธุรกิจอื่นใดเห็นว่าถูกเอาเปรียบ ก็จะมีการร้องเรียนมายังคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยคาดว่าจะมีการ
ร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมที่เอารัดเอาเปรียบจำนวนที่มากขึ้น เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ขณะเดียวกันธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กหรือ
เอสเอ็มอี ธุรกิจเฟรนไชส์ ทีี่สายป่านไม่ยาก ก็จะเข้ามาร้องเรียนมากขึ้น
บขส.เผยปริมาณผู้โดยสารเดินทางเมื่อ วันที่ 29 ธ.ค. 63 ประมาณ 52,200 คน น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 70,000-80,000 คน
ชี้ประชาชนทยอยคืนตั๋ว และขอเงินค่าโดยสารคืน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. จนถึงปัจจุบันรวมความเสียหายเป็นจำนวนเงินกว่า 4 ล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.01 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ระดับ 30.08 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทที่ยังทรงตัวแข็งค่า เนื่องจากมีแรงขายดอลลาร์จากฝั่งของผู้ส่งออกในช่วงสิ้นปี ทั้งนี้ในช่วงปีใหม่
ต้องจับตาสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดในประเทศ เพราะถือว่าสถานการณ์ยังมีความเสี่ยงว่าหลังปีใหม่นี้รัฐบาลจะมีมาตรการล็อกดาวน์
ออกมาหรือไม่ เนื่องจากช่วงวันหยุดยาวยังคงมีการเดินทางข้ามจังหวัด หากประกาศล็อกดาวน์ค่าเงินบาทมีโอกาสจะอ่อนค่าลงจากปัจจุบัน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 787,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว, ดัชนีการทำสัญญา
ขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ในเดือน พ.ย. ลดลง 2.6% เมื่อเทียบรายเดือน
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.9, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคบริการในเดือน ธ.ค. ลดลงสู่ 55.7
• ประเทศญี่ปุ่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. ทรงตัว หลังจากที่มีการขยายตัวติดต่อกัน 5 เดือน, ดัชนีการขนส่งใน
ภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. ปรับตัวลง 0.9%, ดัชนีสต็อกสินค้าคงคลังในภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. ปรับตัวลง 1.1%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.64% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 787,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว
จากระดับ 806,000 รายที่มีการรายงานในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเป็นการปรับตัวลง 2 สัปดาห์ติดต่อกัน, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของ
สหรัฐ (NAR) เปิดเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ในเดือน พ.ย. ลดลง 2.6% เมื่อเทียบรายเดือน
ซึ่งดัชนีปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้รับผลกระทบจากราคาบ้านที่พุ่งขึ้น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองอยู่ในระดับต่ำ
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ
51.9 จากระดับ 52.1 ในเดือน พ.ย. สำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน ธ.ค. ลดลงสู่ 55.7 จากในเดือน พ.ย. ที่อยู่ที่
ระดับ 56.4
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญีป่ ุ่นเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. ทรงตัว หลังจากที่
มีการขยายตัวติดต่อกัน 5 เดือนก่อนหน้านั้น สำหรับดัชนีการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. ปรับตัวลง 0.9% สู่ระดับ 94 จุด และ
ดัชนีสต็อกสินค้าคงคลังในภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. ปรับตัวลง 1.1% แตะที่ 94.6 จุด
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.64% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ที่ระดับ 48.52 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.29 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
0.64% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการที่สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 6.1 ล้านบาร์เรลใน
สัปดาห์ที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4 – 8 มกราคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.จากมาร์กิต, การใช้จ่าย
ด้านการก่อสร้างเดือนพ.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือนธ.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย.,
ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.จากมาร์กิต
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนธ.ค.จากไฉซิน, ยอดนำเข้า ยอดส่งออก
และดุลการค้าเดือนธ.ค., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนธ.ค.
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