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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 443 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา

หนี้ครัวเรือนพุ่งใกล้ 5 แสนล้านบาท
ความเชื่อมั่นหอการค้าดิ่ง ผวาสะเทือนการจ้างงาน
ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าลดลง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ ‘ร้อนแรง’
ครม. ยืดระยะเวลาปล่อยกู้ซอฟท์โลนถึงกลางปีนี้ ช่วย SMEs
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.05 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 63

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย เผยถึงภาวะหนี้ครัวเรือนปี 63 ว่า ครัวเรือนไทยมีหนี้สินรวม 4.83
แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.3% ถือว่าสูงสุดในรอบ 12 ปี ทั้งในส่วนของมูลค่าหนี้สินและอัตราการขยายตัว โดยเป็นหนี้ในระบบ 75.3% และ
เป็นหนี้นอกระบบ 24.7% ทั้งนี้ในปี 63 หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มสูงทะลุ 500,000 บาทต่อครัวเรือน เป็นการทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
อีกครั้ง มาจากผลกระทบ โควิด -19 ที่ยังแพร่ระบาดต่อเนื่อง ส่งผลกระทบทั้งภาคครัวเรือน และธุรกิจ และยังเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่น
หอการค้าไทย ประจำเดือน ธ.ค. 63 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยลดลง จากระดับ 33.7 มาอยู่ที่ 31.8 ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ
6 เดือนนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 63 หลังจากมีการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องมีการ
ยกเลิกการจัดงาน ปีใหม่ รวมถึงความไม่แน่นอนจากมาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยว
และใช้บริการร้านอาหาร รวมถึงโรงแรมได้อย่างเป็นปกติ ส่วนความเชื่อมั่นอีก 6 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะโตไม่ถึง 50 หรืออยู่ในระดับที่มี
ความเชื่อมั่นต่ำ เนื่องจากภาคธุรกิจยังไม่มีความเชื่อมั่นจากสถานการณ์ ในปัจจุบัน
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO) เดือน ธ.ค. 63 ว่า ดัชนีอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 130.63
ปรับตัวลดลง 19.1% จากเดือนก่อนหน้า สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับความเคลื่อนไหวของดัชนีตลอดทั้งปี นักลงทุนคาดหวัง
การไหลเข้าของเงินทุนเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
โดยปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยว รองลงมา คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการถดถอยของ
เศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทบทวนมติ ครม. เกี่ยวกับมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 มาตรการ
ดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 และมาตรการช่วยเหลือ SMEs
โดยอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อและพิจารณาสินเชื่อออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุน ายน ปี2564 โดยมีวงเงินคงเหลือที่สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ทั้งสิ้น 26,919 ล้านบาท จากวงเงินรวมทั้งสิ้น 60,000 ล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.05 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 8 ม.ค. 63
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 30.07 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทอ่อนค่าในช่วงต้นสัปดาห์เนื่องด้วยนักลงทุนคาดหวังเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟื้นตัว
หลังจากที่นายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่ง และกลับมาแข็งค่าในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์จากความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนในเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีแรงซื้อในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นผนวกกับได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้อง
เฝ้าดูปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงกระจายเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศและมีการประกาศล๊อคดาวน์เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น
0.3%, ยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.7%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.6%
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.4%, ยอด
ส่งออกของจีนในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 18.1% ยอดนำเข้าในเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 6.5% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าใน
เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.817 หมืน่ ล้านดอลลาร์
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 1.5%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับ ตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. ดีดตัวขึ้น 0.4% หลังจากปรับตัวขึ้น 0.2%
ในเดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากขยับขึ้น 0.1% ในเดือน พ.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผย
ยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.7% หลังจากลดลง 1.4% ในเดือน พ.ย., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม
โดยรวมของสหรัฐในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน พ.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติจีน (NBS) เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า, สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงาน
ยอดส่งออกของจีนในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 18.1% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน พ.ย. ที่พุ่งขึ้น 21.1% ขณะที่ยอดนำเข้าในเดือน
ธ.ค. ปรับตัวขึ้น 6.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.817 หมืน่ ล้านดอลลาร์
ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 1.5% แตะที่ระดับ 8.5483
แสนล้านเยน (8.2 พันล้านดอลลาร์) หลังจากพุ่งขึ้น 17.1% ในเดือนต.ค
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ระดับ 52.36 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.12 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
2.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า การที่หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ให้กับ
ประชาชน และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ จะช่วยให้เศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกฟื้ นตัวขึ้น นอกจากนี้สัญญา
น้ำมันดิบยังได้ปัจจัยหนุนหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 3.2 ล้านบาร์เรล
ในสัปดาห์ที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18 - 22 มกราคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนม.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนธ.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนธ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนธ.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2563, การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค., อัตราว่างงานเดือนธ.ค.
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