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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 446 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. 64 ลดลง 0.34% เมื่อเทียบกับปีก่อน
กกร. คงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 64 ไว้ตามเดิม (หรือขยายตัวในกรอบ 1.5-3.5%)
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.07 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 64

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 3 ก.พ. 64 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ
0.50 ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่า แม้ว่าในระยะสั้นเศรษฐกิจไทยจะ
ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ แต่แรงกระตุ้นจากมาตรการของภาครัฐและการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมยัง
ขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านต่ำและความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นในระยะข้างหน้า จึงยังต้องการแรง
สนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุม
ครั้งนี้ และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. 64 ลดลง 0.34% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือเป็น
เป็นการหดตัวต่อเนื่องจากเดือน ธ.ค. 63 ซึ่งลดลง 0.27% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมัน และค่าไฟฟ้าทีป่ รับตัวลดลง
เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนั้นราคาข้าวสารเจ้าและข้าวเหนียวเจ้าก็ยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามปริมาณผลผลิตทีอ่ อกมาตามปกติเนื่องจาก
ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเหมือนกับปีก่อน
ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในเดือน ก.พ. 64 คงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 64 ไว้ตามเดิม
โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 64 จะขยายตัวในกรอบ 1.5-3.5% และคาดว่าการส่งออกจะขยายตัว 3.0-5.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป คาดว่าอยู่
ในกรอบ 0.8-1.0% โดยที่ประชุมมองว่า การที่หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินได้
อย่างต่อเนื่องในปี 64 แม้เศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกจะมีแนวโน้มชะลอลงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรค
ที่เข้มข้นในหลายประเทศ แต่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเหล่านั้นเริ่มลดลง ประกอบกับหลายประเทศดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว และมีจำนวนผู้
ที่ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคได้ในระยะถัดไป ซึ่งจะทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจกลับมา
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้นขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ (1) ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจำเป็นต้องเร่งตรวจเชิงรุกและแยกผู้ติดเชื้อ และ (2) มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการควบคุมโควิด-19 รวมไปถึงการประคับประคองกำลังซื้อในประเทศ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.07 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 64 โดยเงิน
บาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับสกุลเงินหลักในภูมิภาค เนื่องจากมีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามา
เป็นจำนวนมากจากการทีต่ ัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาด และยังมีความหวังเรื่องมาตรการด้านการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากมีการกระจายวัคซีนมาได้ระยะหนึ่ง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.3, ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 59.2, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน
ม.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 58.7, ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.1%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ม.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.8
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 51.3, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคบริการในเดือน ม.ค. ลดลงมาอยู่ทรี่ ะดับ 52.4
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.6%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
58.3 จากระดับ 54.8 ในเดือน ธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 59.2 จากระดับ
57.1 ในเดือน ธ.ค., สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ฯ เผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐ ฯ ในเดือน ม.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 58.7 จากระดับ
57.7 ในเดือน ธ.ค., ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.1% หลังจากพุ่งขึ้น 1.3% ในเดือน พ.ย.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ม.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ
54.8 จากระดับ 55.2 ในเดือน ธ.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. ลดลงมาอยู่ที่ระดับ
51.3 จากเดือน ธ.ค. ซึ่งอยู่ระดับ 51.9, ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน ม.ค. ลดลงมาอยู่ที่ 52.4 จากระดับ 55.7 ใน
เดือน ธ.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.6%
เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลทำให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในปี 63 ลดลง 5.3% จากปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการลดลงรวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ระดับ 56.85 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.65 ดอลลาร์/บาร์เรล คิดเป็น 8.7%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
และความหวังว่าการฉีดวัคซีนในวงกว้างจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 กุมภาพันธ์ 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ธ.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ธ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ
เดือน ม.ค.
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