
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 

 

   

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือน ธ.ค. 63 ปรับตัวลดลง 
อยู่ที่ระดับ 50.1 เป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน และถือว่าดัชนีฯ อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่ ส.ค. 63 เป็นต้นมา โดยเป็น
การปรับตัวลดลงทุกรายการและทุกภูมิภาค ซึ่งปัจจัยลบมาจากความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 
รอบใหม่ ซึ่งมีผลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสูงขึ้น มีการล็อกดาวน์ในหลายจังหวัด จนกระทบต่อการทำธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ทำให้ 
ทางศูนย์พยากรณ์ฯ ได้ปรับตัวเลขประมาณการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2564 จากกรอบ 1.8-3.8% ค่ากลางที่มีโอกาสสูงสุดขยายตัว 
2.8% เหลือกรอบ 0.9-2.8% และค่ากลางอยู่ท่ีขยายตัว 2.2% 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน  ธ.ค. 63 เพิ่มขึ้น 0.15%  
เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 63 และลดลง 0.27% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 62 ถือเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และหดตัว
น้อยสุดในรอบ 10 เดือนนับจาก มี.ค. 63 ส่วนทั้งปี 63 ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) ลดลง 0.85% จากปี 62 โดยอยู่ในกรอบคาดการณ์ 
ที่ตั้งไว้ติดลบ 1.5% ถึงลบ 0.7% โดยปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อทั้งปีติดลบ มาจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความต้องการ
บริโภคสินค้าชะลอตัว แต่กย็ังได้รับผลดีจากมาตรการช่วยเหลอืของภาครัฐ ทั้งการปรับลดราคาสินค้าตลอดทั้งปี การดูแลค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ 
ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม เป็นต้น 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 65 โดยมีวงเงินรายจ่าย 3.1 ล้านล้านบาท 
ลดลงจากงบปี 64 จำนวน 185,962 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.66 โดยมีรายได้สุทธิ 2.4 ล้านล้านบาท ลดลงจากงบปี 64 จำนวน 
277,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.35 โดยในงบประมาณรายจ่ายปี 65 เป็นงบแบบขาดดุล 700,000 ล้านบาท ขาดดุลเพิ่มขึ ้นจาก 
งบปีก่อนหน้า 91,037 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.95 คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที ่30.07 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 30 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ระดับ 30.01 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทอ่อนค่าตามภูมิภาคหลังดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เนื่องจากตลาดคาดการณ์
ว่าสหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ หลังพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งท้ังสองสภา ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 และมาตรการที่ประเทศต่างๆ นำออกมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหายังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดยังคงติดตาม 
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 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาหท์ี่ผ่านมา 

• ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ธ.ค.วูบ 
• ม.หอการค้าฯ หั่นคาดการณ์จีดีพี เหลือ 2.2% โควิดลาม-ล็อกดาวน์ กระเทือน ศก.หนัก 
• เงินเฟ้อดีขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือนติด ส่วนทั้งปี 63 ติดลบ 0.85% เหตุเจอโควิดฉุดท่องเท่ียว-บริโภควูบ 
• ครม.' ไฟเขียวกรอบงบปี 65 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 30.07 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 30 ธ.ค. 63 



 

- 2 - 

Weekly Review 

ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.8 จากระดับ 
58.4 ในเดือน พ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 57.1 จากระดับ 56.7 ในเดือน พ.ย., สถาบัน
จัดการด้านอุปทาน (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการเดือน ธ.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 57.2 จากระดับ 55.9 ในเดือน พ.ย., กระทรวงพาณิชย์เปิดเผย 
การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.9% หลังจากพุ่งขึ้น 1.6% ในเดือน ต.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตในโรงงานเดือน ธ.ค. 
ปรับตัวลง 1.5% หลังจากท่ีเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือน พ.ย. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 46.4 หลังจาก
ลดลงไปอยู่ที่ระดับ 41.7 ในเดือน พ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.2 จากระดบั 
53.8 ในเดือน พ.ย. 

ประเทศจีน: มาร์กิตร่วมกับไฉซินเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 53.0 ลดลงจากระดับ 
54.9 ในเดือน พ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน ธ.ค. ลดลงสู่ระดับ 56.3 จากระดับ 57.8 ในเดือน พ.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 1.1% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที ่8 ม.ค. ที่ระดับ 52.24 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.72  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
7.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันได้ปัจจัยหนุนจากการที่ซาอุดีอาระเบียนสมัครใจปรับลดการผลิตน้ำมันลง 1 ล้าน
บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 8.125 ล้านบาร์เรล/วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ไปจนถึงสิ้นเดือนมี.ค. นอกจากนี้สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับปัจจัยหนุน
จากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 8 ล้านบาร์เรล 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.8, PMI ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 
57.1, ดัชนีภาคบริการเดือน ธ.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 57.2, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.9%, ยอดสั่งซ้ือ
สินค้าที่ผลิตในโรงงานเดือน ธ.ค. ปรับตัวลง 1.5% 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู ่ระดับ 46.4, PMI ) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ธ.ค. 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.2 

• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. ของจีนอยู่ที่ระดับ 53.0, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 
55.2 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน พ.ย. เพ่ิมขึ้น 1.1% 
• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11 - 15 มกราคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค., ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนธ.ค. 
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ย. 
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และ

ดุลการค้าเดือนธ.ค., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนธ.ค., ยอดขายรถเดือนธ.ค. 


