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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 450 ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา

พาณิชย์ เผยเดือน ก.พ.64 เงินเฟ้อหดตัว -1.17% ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12
ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ก.พ.64 กระเตื้อง แนวโน้มดีขึ้น เว้นกลุ่มยานยนต์
ดัชนีเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างชาติ Q4/63 ยังต่ำ ห่วงท่องเที่ยว-กำลังซื้อหดตัว
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.50 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 ก.พ. 64

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนี
ราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ก.พ. 64 อยู่ที่ 98.88 ลดลง -1.17% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลง
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 เริ่มส่งผลต่อไทยในเดือนมี.ค.63 ส่งผลให้ CPI เฉลี่ย 2 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.พ.)
ลดลง -0.75% ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน ก.พ. 64 อยู่ที่ 100.39 เพิ่มขึ้น 0.04% เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ Core CPI เฉลี่ย 2 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 0.12% มีปัจจัยหลักจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ
โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งจะมีระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค. 64 ประกอบกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะ
ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว และผักสด ลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในเดือน ก.พ. 64 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 45.6 จากระดับ
44.2 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคการผลิตยกเว้นกลุ่มผลิตยานยนต์ที่
ความเชื่อมั่นลดลงมากจากการผลิตและคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศที่ชะลอลง สำหรับความเชื่อมั่นของภาคที่มิใช่การผลิตปรับดีขึ้นเล็กน้อย
แต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 โดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร และด้านต้นทุนของกลุ่มขนส่งผู้โดยสาร
ที่ปรับลดลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ที่ยังคงยืดเยื้อในหลายพื้นที่ กระทบต่อความต้องการ สัญจร
ปกติและท่องเที่ยว อีกทั้งราคาน้ำ มันที่เพิ่มขึ้น ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันให้ต้นทุนในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นด้วย ขณะที่ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ
ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.3 ตามความเชื่อมั่นของภาคการผลิตในด้านคำสั่งซื้อผลประกอบการและการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกธุรกิจ
ยกเว้นกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ดัชนีฯ ปรับลดลงมากและกลับมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จากทุกองค์ประกอบที่ปรับลดลง
นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างชาติในไทย (Foreign
Business Confidence Index : FBCI) และผลสำรวจความเห็ น ดั ช นี น ั ก ธุ ร กิ จ ต่ า งชาติ ใ นไทย ไตรมาส 4/63 ซึ ่ ง จั ด ทำโดยสถาบั น
ยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่า เป็นการสำรวจความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทย 30
ประเทศ จำนวน 119 ราย ในระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.64 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างชาติ (FBCI) โดยรวมอยู่ที่ระดับ 29.8 ส่วนดัชนี
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ที่ 27.6 และดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจโดยรวม อยู่ที่ 32.1 ซึ่งดัชนีทุกตัวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับปกติที่ 50 สิ่งที่
นักธุรกิจแสดงความกังวลมากที่สุดในปัจจุบัน คือสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย รองลงมา คือ ภาวะเศรษฐกิจของไทย, กำลังซื้อในประเทศ และ
การลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมมองว่าปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ การว่างงานจากผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อ
อำนาจซื้อ รองลงมา คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจเพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง, เสถียรภาพทางการเมือง และปัญหาภาคท่องเที่ยวที่ซบเซาจาก
การปิดประเทศ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.50 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 64
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 30.11 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งเป็นการอ่อนค่าตามภูมิภาค เนื่องจาก
ดอลลาร์แข็งค่าหลังได้รับปัจจัยหนุนจากทิศทางดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐยังคงปรับตัวสูงขึ้น และตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดี ทำให้นัก ลงทุน
มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวขึ้น
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 59.8, PMI ภาคการผลิตของสหรัฐใน
เดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 58.6, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.3, การใช้จ่ายด้านการ
ก่อสร้างในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 1.7%, คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 2.6%, ตัวเลขขาดดุลการค้าของ
สหรัฐในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 1.9%
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 45.7, PMI ) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย
ของยูโรโซนในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 57.9
• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 50.9, PMI ภาคบริการของจีนในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 51.5
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
59.8 จากระดับ 58.3 ในเดือน ม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 58.6 จากระดับ
59.2 ในเดือน ม.ค., สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.3
จากระดับ 58.7 ในเดือน ม.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 1.7% เมื่อเทียบรายเดือน
สู ่ ร ะดั บ 1.521 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ , คำสั ่ ง ซื ้ อ ภาคโรงงานของสหรั ฐ ในเดื อ น ม.ค. พุ ่ ง ขึ ้ น 2.6% หลั ง จากเพิ ่ม ขึ ้ น 1.6% ในเดื อ น ธ.ค.,
ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 1.9% สู่ระดับ 6.82 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 6.69 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน ธ.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
45.7 หลังจากแตะระดับ 45.4 ในเดือน ม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น
สู่ระดับ 57.9 จากระดับ 54.8 ในเดือน ม.ค.
ประเทศจีน: มาร์กิตจัดทำร่วมกับไฉซินเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 50.9
ลดลงจากระดับ 51.5 ในเดือน ม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 51.5 ลดลงจากระดับ 52.0
ในเดือน ม.ค.
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ระดับ 66.09 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.59 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
7.4% เมื ่ อ เที ย บกั บ ราคาปิ ด เมื ่ อ สั ป ดาห์ ท ี ่ ผ ่ า นมา โดยได้ แ รงหนุ น จากการที ่ ซ าอุ ด ี อ าระเบี ย สมั ค รใจที ่ จ ะปรั บ ลดกำลั ง การผลิ ต น้ำ มัน
1 ล้านบาร์เรล/วันต่อไปอีก 1 เดือน ขณะที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัส มีมติคงเพดานการผลิตน้ำมัน
ไปจนถึงเดือน เม.ย.

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8 - 12 มีนาคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนม.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนม.ค., ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนม.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดส่งออก,นำเข้า และดุลการค้าเดือนม.ค.-ก.พ., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ., ดัชนีราคาผู้ผลิต
(PPI) เดือนก.พ.
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