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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 445 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงวันที่ 25-29 มกราคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ธ.ค. หดตัว 2.44% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
• สศค. ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 63 เป็นหดตัว 6.5% จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัว 7.7% และคาดว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 64 จะขยายตัวที่ 2.8%
• การกู้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทมีการอนุมัติกรอบวงเงินกู้แล้ว 7 แสนล้านบาท และกู้เงินแล้ว 3.9 แสนล้านบาท
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 29.97 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ใกล้เคียงกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 64
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ธ.ค. หดตัว 2.44% เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการควบคุมการระบาด
เนื่องจากระบบการสาธารณสุขของไทยมีความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคได้ดี ประกอบกับประชาชนมีความรู้และมีการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ รวมทั้งผู้ประกอบการก็มีระบบการจัดการกับการแพร่ระบาดฯ จึงส่งผลให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมชะลอตัวลง
เพียงเล็กน้อย และส่งผลทำให้ MPI ตลอดทั้งปี 63 หดตัว -8.8% ขณะที่ดัชนี MPI ไตรมาส 4/63 ขยายตัว 5.63% จากไตรมาส 3/63 ตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 63 เป็นหดตัว 6.5% จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัว
7.7% โดยสาเหตุที่ GDP ปี 63 ติดลบน้อยลง เนื่องจากการที่รัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดี และมีมาตรการ
เยียวยาออกมาต่อเนื่อง และคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 64 จะขยายตัวที่ 2.8% โดยปรับลดจากประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัโควิด-19 ที่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย การเดินทาง
ระหว่างประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า การกู้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทมีการอนุมัติกรอบวงเงินกู้แล้ว 7 แสน
ล้านบาท และกู้เงินแล้ว 3.9 แสนล้านบาท โดยในส่วนของเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการด้านสาธารณสุข จำนวน 4.5 หมื่นล้านบาทอนุมัติแล้ว 1.96
หมื่นล้านบาท และมีการเบิกจ่ายแล้ว 1,560 ล้านบาท ส่วนวงเงินเพื่อการเยียวยา 5.6 แสนล้านบาท อนุมัติแล้ว 5.58 แสนล้านบาท และมีการ
เบิกจ่ายแล้ว 3.22 แสนล้านบาท ขณะที่วงเงินเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 3.9 แสนล้านบาท อนุมัติแล้ว 1.33 แสนล้าบาท และมีการเบิกจ่ายแล้ว
4.8 หมื่นล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 29.97 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ใกล้เคียงกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 64 โดยเงินบาทในช่วง
ต้นสัปดาห์ได้ปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะปรับตัวอ่อนค่าลงในช่วงท้ายสัปดาห์ เนื่องจากดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน
หลักหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควร โดยในสัปดาห์นี้
ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากตลาดยังไร้ปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามามีผลต่อทิศทางของตลาดเงินมากนัก ขณะที่ล่าสุดสหรัฐฯ เปิดเผย
ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4/63 (ประมาณการครั้งที่ 1) ที่ขยายตัวได้ 4.0%QoQ แต่ก็ยังต่ำกว่าทีน่ ักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.6%, ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ไตรมาสที่ 4/63 (ประมาณการครั้งที่ 1) ขยายตัว 4%QoQ, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.6%, ดัชนีราคาการใช้จ่าย
เพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3%
• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน ธ.ค. พุ่งขึ้น 20.1%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราการตกงานของญี่ปุ่นในปี 63 สูงขึ้น 0.4%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. ลดลง 1.6%MoM
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.0%
ในเดือน พ.ย., ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 4/63 (ประมาณการครั้งที่ 1) ขยายตัว 4% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.6% สู่ระดับ 842,000 ยูนิต, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน
ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากทรงตัวในเดือน พ.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน ธ.ค. พุ่งขึ้น 20.1% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี แตะที่ 7.0711 แสนล้านหยวน (1.0940 แสนล้านดอลลาร์)
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงแรงงานญี่ปุ่นเผยว่าอัตราการตกงานของญี่ปุ่นในปี 63 สูงขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งนับเป็นครั้งแรก
ที่อัตราการตกงานสูงขึ้นในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค.
ปรับตัวลดลง 1.6% จากเดือนก่อนหน้า ส่งผลทำให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในปี 63 ร่วงลง 10.1% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการขนส่งและและการผลิตเครื่องจักร
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว 3.5% ในปี 63 ซึ่งดีกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือน ต.ค. 63
ที่ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว 4.4% นอกจากนี้ IMF ยังปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 64 สู่ระดับ 5.5% ซึ่งสูง
กว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะขยายตัว 5.2% และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 4.2% ในปี 65
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ระดับ 52.20 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.07 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
0.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันถูกกดดันจากความล่าช้าในการกระจายวัคซีนโควิด-19 และการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ทำให้หลายประเทศจำเป็นต้องดำเนินมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความต้องการใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 กุมภาพันธ์ 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ม.ค. จากมาร์กิต, ดัชนี
ภาคการผลิตเดือน ม.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ธ.ค., ยอดการสั่งซื้อภาค
โรงงานเดือน ธ.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบบริการขั้นสุดท้ายเดือน ม.ค. จากมาร์กิต
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ม.ค. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน
-2-

