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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 444 ประจาวันที่ 25 มกราคม 2564
พฤษภาคม 2557
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ช่วงวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่งออกเดือนธ.ค.ขยายตัว4.71% สูงสุดในรอบ22 เดือน
โควิด ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมลดลงครัง้ แรกในรอบ 8 เดือน
คนไทยยากจนเพิม่ 1.5 ล้านคนระทมโควิดตกงาน-รายได้ลด
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ทผี่ ่านมาปิดที่ 29.97 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมือ่ เทียบกับราคาปิดเมือ่ วันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 63

ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เปิดเผยว่ำ กำรส่งออกเดือน ธ.ค.ขยำยตัว 4.71 % มูลค่ำ 20,082.74
ล้ำนดอลลำร์ และมีอัตรำกำรเติบโตสูงสุดในรอบ 22 เดือน จำกสินค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม ขณะที่การนาเข้าขยายตัว 3.62 % มูลค่า 19,119
ล้านดอลลาร์ เกินดุล 963.58 ล้านดอลลาร์ โดยภาพรวมการส่งออกทัง้ ปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 231,468.44 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 6.01%
ซึ่งถือว่าดีกว่าที่คาดไว้ว่าจะติดลบประมาณ 7% คาดปี 64 ส่งออกอาจเติบโตได้ถงึ 5 % จากวัคซีนและเศรษฐกิจโลกฟื้น
นำยสุ พ ั น ธุ ์ มงคลสุ ธี ประธำนสภำอุ ต สำหกรรมแห่ งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ด เผยผลกำรส ำรวจดั ชนี ค วำมเชื่อมั่น
ภำคอุตสำหกรรมในเดือน ธ.ค. 63 อยู่ที่ระดับ 85.8 ปรับตัวลดลงจำกระดับ 87.4 ในเดือน พ.ย. 63 โดยปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 8 เดือน
และความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงทุกองค์ประกอบ ทั้งคาสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลกระกอบการ
โดยมีปัจจัยลบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงกว่ารอบแรก และขยายวงกว้างไปในหลายจังหวัด ส่งผลให้ภาครัฐออก
คาสั่งปิดสถานที่บางแห่งและกาหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดในจังหวัดที่มีการระบาดสูง รวมทั้งงดจัดกิจกรรมปีใหม่และขอความร่วมมือประชาชน
ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด อีกทั้ง ขอให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนและข้าราชการทางานที่บา้ น (Work From Home) เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 จากปัจจัยดังกล่าว ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอลง ทั้งการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการเดินทางท่ องเที่ ยว
ลดลง ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการลดลงโดยเฉพาะ SMEs นอกจากนี้การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดยังมีความล่าช้าเนื่องจากมาตรการที่
เข้มงวดของภาครัฐ
ธนำคำรโลกประจำประเทศไทย (เวิลด์แบงก์) เผยเศรษฐกิจไทยในปี 64 จะขยำยตัวได้ 4.0% และปี 65 จะขยำยตัว 4.7% จากที่
หดตัวเป็นติดลบ 6.5% ในปี 63 เนื่องจำกผลกระทบของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหยุดชะงัก กำรท่องเที่ยวซบเซำ และยั ง
กระทบต่อกำรจ้ำงงำน รวมทั้งทำให้รำยได้ลดลง ส่งผลให้หลายคนมีความยากลาบาก จำกข้อมูลคำดว่ำในปี 63 มีคนไทยยำกจนเพิ่มขึ้นถึง
1.5 ล้ำนคน มำอยู่ที่ 5.2 ล้ำนคน จำกปี 62 มี 3.7 ล้ำนคน ตามเส้นแบ่งความยากจน 5.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน คิดเป็น 165-170 บาทต่อวัน
(อัตรา 30-31 บาทต่อดอลลาร์)
ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ 29.97 บำท/ดอลลำร์ สรอ. แข็งค่ำขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 63
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 30.05 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทแข็งค่าต่อเนือ่ งตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากมีแรงเทขายดอลลาร์เพื่อไปลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยง อีกทั้งตลาดยังคาดหวังกับ ความคืบหน้าเกีย่ วกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ของสหรัฐ ผนวกกับมี
ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาวัคซีนของแต่ละประเทศอีกด้วย
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.7%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิ ต และ
ภาคบริการเบื้องต้นเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นสูร่ ะดับ 58.0
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน ม.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.5
• ประเทศจีน: กาไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจ (SOE) ที่บริหารงานโดยรัฐบาลกลางตลอดปี 63 ขยายตัว 2.1%, ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี ในไตรมาส 4/63 ขยายตัว 6.5%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ธ.ค. ขยายตัว 7.3%,
ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคปี 63 ปรับตัวลง 3.9%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดส่งออกเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.0% ขณะที่ยอดนาเข้าเดือน ธ.ค. ลดลง 11.6% ส่งผลให้เกินดุลการค้าสินค้า
7.5101 แสนล้านเยน, อัตราเงินเฟ้อในเดือน ธ.ค. 63 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ -1.2%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขำยบ้ำนมือสองในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.7%
สู่ระดับ 6.76 ล้านยูนติ ได้รับแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จานองที่ระดับตา่ , มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิต
และภำคบริกำรเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 58.0 จากระดับ 55.3 ในเดือน ธ.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือ น ม .ค.
ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.5 จากระดับ 49.1 ในเดือน ธ.ค.
ประเทศจีน: คณะกรรมการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจจีน (SASAC) เปิดเผยกำไรสุทธิของรัฐวิสำหกิจ (SOE) ที่บริหำรงำนโดย
รัฐบำลกลำงตลอดปี 63 ขยำยตัว 2.1% เมื่อเทียบรำยปี อยู่ทรี่ ะดับ 1.4 ล้านล้านหยวน (2.1577 แสนล้านดอลลาร์), สานักงานสถิติแห่งชาติจนี
(เอ็นบีเอส) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมำส 4/63 ขยำยตัว 6.5% ซึ่งดีกว่าในไตรมาส 3 ที่มี การขยายตัว
4.9% ส่งผลทาให้ตลอดทั้งปี 63 จีนขยายตัว 2.3%, ผลผลิตภำคอุตสำหกรรมของจีนในเดือน ธ.ค. ขยำยตัว 7.3% เพิ่มขึน้ 0.3% จากเดือน พ.ย.,
ยอดค้ำปลีกสินค้ำอุปโภคบริโภคของจีนในปี 63 ปรับตัวลง 3.9% เมื่อเทียบรำยปี อยู่ที่ระดับ 39.2 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 6.05 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปนุ่ เปิดเผยยอดส่งออกเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 6.71 ล้านล้านเยน
ส่วนยอดนำเข้ำเดือน ธ.ค. ลดลง 11.6% คิดเป็นมูลค่า 5.96 ล้านล้านเยน ส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลกำรค้ำสินค้ำ 7.5101 แสนล้ำนเยน,
ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) เปิดเผยตัวเลขอัตรำเงินเฟ้อในเดือน ธ.ค. 63 ลดลงมำอยู่ที่ระดับ -1.2% และลดลงต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
รำคำน้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวัน ที่ 22 ม.ค. ที่ระดับ 52.27 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.09 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
0.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ทผี่ ่านมา โดยความวิตกเกีย่ วกับอุปสงค์กลับมาเป็นจุดสนใจในตลาดน้ามันอีกครัง้ เนื่องจากจานวนผู้ติดเชือ้
โควิด-19 ในระดับสูง, ความล่าช้าในการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 และการล็อกดาวน์ทนี่ านขึน้ ในยุโรป กาลังส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มั่นของ
นักลงทุนในตลาดน้ามัน นอกจากนีส้ ถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนา้ มันของสหรัฐยังได้เปิดเผยสต็อกน้ามันดิบสหรัฐ
เพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25 -29 มกราคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคเดือน ม.ค. จาก Conference Board, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ธ.ค.,
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/63 (ประมาณการเบือ้ งต้น), ยอดขายบ้านใหม่เดือน ธ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกาไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค.
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