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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เปิดเผยว่ำ กำรส่งออกเดือน ธ.ค.ขยำยตัว 4.71 % มูลค่ำ 20 ,082.74 
ล้ำนดอลลำร์ และมีอัตรำกำรเติบโตสูงสุดในรอบ 22 เดือน จำกสินค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม ขณะที่การน าเข้าขยายตัว 3.62 % มูลค่า 19 ,119 
ล้านดอลลาร์ เกินดุล 963.58 ล้านดอลลาร์ โดยภาพรวมการส่งออกทัง้ปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 231,468.44 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 6.01%  
ซึ่งถือว่าดีกว่าที่คาดไว้ว่าจะติดลบประมาณ 7% คาดปี 64 ส่งออกอาจเติบโตได้ถงึ 5 % จากวัคซีนและเศรษฐกิจโลกฟื้น 

นำยสุพ ันธุ ์ มงคลสุธี ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป ิดเผยผลกำรส ำรวจดัชนีควำมเชื่อมั่น
ภำคอุตสำหกรรมในเดือน ธ.ค. 63 อยู่ที่ระดับ 85.8 ปรับตัวลดลงจำกระดับ 87.4 ในเดือน พ.ย. 63 โดยปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 8 เดือน 
และความเชื่อม่ันปรับตัวลดลงทุกองค์ประกอบ ทั้งค าสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลกระกอบการ 
โดยมีปัจจัยลบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่มีความรนุแรงกว่ารอบแรก และขยายวงกว้างไปในหลายจงัหวัด ส่งผลให้ภาครัฐออก
ค าสั่งปิดสถานที่บางแห่งและก าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดในจังหวัดที่มีการระบาดสูง รวมทั้งงดจัดกิจกรรมปีใหม่และขอความร่วมมือประชาชน
ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด อีกทั้ง ขอให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนและข้าราชการท างานที่บา้น (Work From Home) เพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 จากปัจจัยดังกล่าว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอลง ทั้งการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการเดินทางท่องเที่ยว
ลดลง ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการลดลงโดยเฉพาะ SMEs นอกจากนี้การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดยังมีความล่าช้าเนื่องจากมาตรการที่
เข้มงวดของภาครัฐ 

ธนำคำรโลกประจ ำประเทศไทย (เวิลด์แบงก์) เผยเศรษฐกจิไทยในปี 64 จะขยำยตัวได้ 4.0% และปี 65 จะขยำยตัว 4.7% จากที่
หดตัวเป็นติดลบ 6.5% ในปี 63 เนื่องจำกผลกระทบของโควิด-19 ท ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหยุดชะงัก กำรท่องเที่ยวซบเซำ และยัง
กระทบต่อกำรจ้ำงงำน รวมทั้งท ำให้รำยได้ลดลง ส่งผลให้หลายคนมีความยากล าบาก จำกข้อมูลคำดว่ำในปี 63 มีคนไทยยำกจนเพิ่มข้ึนถงึ 
1.5 ล้ำนคน มำอยู่ที่ 5.2 ล้ำนคน จำกปี 62 มี 3.7 ล้ำนคน ตามเส้นแบ่งความยากจน 5.5 ดอลลารส์หรฐัต่อวัน คิดเป็น 165-170 บาทต่อวนั 
(อัตรา 30-31 บาทต่อดอลลาร์) 

ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ 29.97 บำท/ดอลลำร์ สรอ. แข็งค่ำข้ึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 63   
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 30.05 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทแข็งค่าต่อเนือ่งตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากมีแรงเทขายดอลลาร์เพ่ือไปลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยง อีกทั้งตลาดยังคาดหวังกับความคืบหนา้เกีย่วกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของสหรัฐ ผนวกกับมี
ความกังวลเกี่ยวกับปญัหาวัคซีนของแต่ละประเทศอีกด้วย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาหท์ี่ผ่านมา 

• ส่งออกเดือนธ.ค.ขยายตัว4.71% สูงสุดในรอบ22 เดือน 

• โควิด ฉุดดัชนีความเช่ือมั่นอุตสาหกรรมลดลงครัง้แรกในรอบ 8 เดือน 

• คนไทยยากจนเพิม่ 1.5 ล้านคนระทมโควิดตกงาน-รายได้ลด  

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ทีผ่่านมาปิดที ่29.97 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าข้ึนเมือ่เทียบกับราคาปิดเมือ่วันศุกรท์ี่ 15 ม.ค. 63 
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ประเทศสหรฐัฯ: สมาคมนายหนา้อสังหาริมทรพัย์แห่งชาติของสหรฐั (NAR) เปิดเผยยอดขำยบ้ำนมอืสองในเดือน ธ.ค. เพิ่มข้ึน 0.7% 
สู่ระดับ 6.76 ล้านยูนติ ได้รับแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จ านองที่ระดับต า่, มารก์ิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิต
และภำคบริกำรเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ม.ค. เพิ่มข้ึนสู่ระดับ 58.0 จากระดับ 55.3 ในเดือน ธ.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ม .ค. 
ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.5 จากระดับ 49.1 ในเดือน ธ.ค. 

ประเทศจีน: คณะกรรมการก ากับดูแลและบริหารรฐัวิสาหกิจจนี (SASAC) เปิดเผยก ำไรสุทธิของรัฐวสิำหกิจ (SOE) ที่บริหำรงำนโดย
รัฐบำลกลำงตลอดปี 63 ขยำยตัว 2.1% เมื่อเทียบรำยปี อยู่ทีร่ะดับ 1.4 ล้านล้านหยวน (2.1577 แสนล้านดอลลาร์), ส านกังานสถิติแห่งชาติจนี 
(เอ็นบีเอส) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมำส 4/63 ขยำยตัว 6.5% ซึ่งดีกว่าในไตรมาส 3 ที่มี การขยายตัว 
4.9% ส่งผลท าให้ตลอดทั้งป ี63 จีนขยายตัว 2.3%, ผลผลิตภำคอุตสำหกรรมของจีนในเดือน ธ.ค. ขยำยตัว 7.3% เพ่ิมขึน้ 0.3% จากเดือน พ.ย., 
ยอดค้ำปลีกสินค้ำอุปโภคบริโภคของจีนในป ี63 ปรับตัวลง 3.9% เมื่อเทียบรำยป ีอยู่ที่ระดับ 39.2 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 6.05 ล้านลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ) 

ประเทศญ่ีปุ่น: กระทรวงการคลังญ่ีปุน่เปดิเผยยอดส่งออกเดือน ธ.ค. เพิ่มข้ึน 2.0% เม่ือเทียบเปน็รายป ีคิดเป็นมูลค่า 6.71 ล้านลา้นเยน 
ส่วนยอดน ำเข้ำเดือน ธ.ค. ลดลง 11.6% คิดเป็นมูลค่า 5.96 ล้านล้านเยน ส่งผลให้ญ่ีปุ่นมียอดเกินดุลกำรค้ำสินค้ำ 7.5101 แสนล้ำนเยน, 
ธนาคารกลางญ่ีปุน่ (BOJ) เปิดเผยตัวเลขอัตรำเงินเฟอ้ในเดือน ธ.ค. 63 ลดลงมำอยู่ที่ระดับ -1.2% และลดลงต่อเนือ่งเปน็เดือนที่ 3 ติดต่อกัน 

รำคำน ้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 0.2% เม่ือเทียบกับสัปดาหก์่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เทก็ซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 64 ปิดตลาดเม่ือวันที ่22 ม.ค. ที่ระดับ 52.27 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.09 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเปน็ 
0.2% เม่ือเทยีบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ทีผ่่านมา โดยความวิตกเกีย่วกบัอุปสงค์กลับมาเป็นจดุสนใจในตลาดน ้ามันอกีครัง้ เนื่องจากจ านวนผู้ติดเชือ้
โควิด-19 ในระดับสูง, ความล่าช้าในการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 และการล็อกดาวน์ทีน่านขึน้ในยโุรป ก าลังส่งผลกระทบต่อความเชือ่ม่ันของ
นักลงทุนในตลาดน ้ามัน นอกจากนีส้ถาบันปิโตรเลยีมอเมรกิา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มันของสหรฐัยังได้เปิดเผยสตอ็กน ้ามันดิบสหรฐั
เพ่ิมขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาหท์ี่แล้ว 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ธ.ค. เพิ่มข้ึน 0.7%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและ    
ภาคบริการเบื้องต้นเดือน ม.ค. เพิ่มข้ึนสู่ระดับ 58.0 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบรกิารเบื้องต้นเดือน ม.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.5 
• ประเทศจีน: ก าไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจ (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% 

• ประเทศญ่ีปุ่น: ยอดส่งออกเดือน ธ.ค. เพิ่มข้ึน 2.0% ขณะที่ยอดน าเข้าเดือน ธ.ค. ลดลง 11.6% ส่งผลให้เกินดุลการค้าสินค้า 
7.5101 แสนล้านเยน, อัตราเงินเฟอ้ในเดือน ธ.ค. 63 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ -1.2% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาหท์ี่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดาหก์่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้(25 -29 มกราคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนคีวามเชื่อม่ันผูบ้ริโภคเดือน ม.ค. จาก Conference Board, ยอดสั่งซื้อสนิค้าคงทนเดือน ธ.ค., 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/63 (ประมาณการเบือ้งต้น), ยอดขายบ้านใหม่เดือน ธ.ค. 

• ประเทศจีน: การเปดิเผยตวัเลขก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 


