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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 453 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา

กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายและวางแผนการใช้นโยบายที่สอดคล้องและถูกจังหวะ
กทท. เผยปริมาณสินค้า-ตู้สินค้าผ่านท่าเริ่มฟื้นจากปีก่อนรับผลกระทบโควิด
ส่งออก ก.พ. พลิกกลับมาหดตัว -2.59% นำเข้าโต 21.99% เกินดุล 7.25 ล้านเหรียญฯ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.07 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 64

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมวันที่ 24 มี .ค. 64 มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
0.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันที และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายที่มีจำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่เผชิญกับความเสี่ยงด้านต่ำและความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า จึงยั งต้องการ
แรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 64 และ 65 ที่
3.0% และ 4.7% ตามลำดับ โดยเป็นการขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมจากการปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว และผลกระทบจากการ
ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/64 ชะลอตัวลงจากไตรมาส 4/63 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังได้รับแรง
สนับสนุนจากการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวเร็วตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า โดยกนง.ได้ปรับประมาณการส่งออกไทยในปี 64 เป็น
ขยายตัว 10% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 5.7% เนื่องจากการส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4/63 ที่ผ่านมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ของสหรัฐ ส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐและประเทศคู่ค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อสินค้าส่งออกของไทยในทุกกลุ่มสินค้า รวมถึงมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กล่าวว่าหลังจากที่ประเทศไทยและหลายประเทศมีวัคซีนป้องกัน ส่งผลให้
ปริมาณสินค้าและตู้สินค้าผ่านท่า มีทิศทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญที่เป็น
ปัจจัยหลักสะท้อนการเติบโตของปริมาณสินค้า ซึ่งส่งผลให้ในเดือน ม.ค.64 ปริมาณสินค้าผ่านท่าเพิ่มขึ้น 3.57% อยู่ที่ 9.253 ล้านตัน
จาก 8.934 ล้านตัน และตู้สินค้าผ่านท่าเพิ่มขึ้น 2.66% อยู่ที่ 773,055 ที.อี.ยู. จาก 753,042 ที.อี.ยู.
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ภาพรวมการส่งออกไทยเดือน ก.พ. 64 มีมูลค่า 20,219.01 ล้าน
เหรียญสหรัฐ กลับมาหดตัว 2.59% จากเดือน ม.ค.64 ที่ขยายตัว 0.35% ขณะที่ตลาดคาดว่าจะติดลบราว 1.5-2.4% ทั้งนี้ เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับ
น้ำมัน ทองคำ และอาวุธยุทธปัจจัย การส่งออกจะขยายตัว 2.87% สะท้อนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจจริง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในเดือน ก.พ. 64
ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยมูลค่าการส่งออกในเดือน ก.พ. ย้อนหลัง 5 ปีที่ 20,048.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ และประสิทธิภาพของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เริ่มเห็นผลชัดเจนและกระจายในวงกว้าง
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.07 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 30.82 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวตามทิศทางของภูมิภาคและ
ตลาดโลก เนื่องจากทิศทางของดอลลาร์สหรัฐยังมีแนวโน้มแข็งค่าจากผลของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง
อีกทั้งค่าเงินดอลลาร์ยังได้รับปัจจัยหนุนหลายประกาศทั้งความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัว การควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดขอ ง
โควิด-19 ที่ได้ผล
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.พ. ดิ่งลง 6.6%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.พ. ดิ่งลง 18.2%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน
ของสหรัฐในเดือน ก.พ. ลดลง 1.1%, PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 59.0, PMI ภาคบริการเบื้องต้นของ
สหรัฐในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 60.0, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในช่วงปลายเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 84.9
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 62.4, PMI ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน
มี.ค. ขยับขึ้นสู่ระดับ 48.0
• ประเทศจีน: การชำระเงินแบบไร้เงินสดผ่านธนาคารต่างๆ ของจีนในปี 2563 เพิ่มขึ้น 6.18%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.พ. ดิ่งลง 6.6% เมื่อเทียบ
รายเดือน สู่ระดับ 6.22 ล้านยูนิต, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.พ. ดิ่งลง 18.2% สู่ระดับ 775,000 ยูนิต ขณะเดียวกัน
ได้ปรับเพิ่มยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ม.ค. สู่ระดับ 948,000 ยูนิต, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.พ. ลดลง 1.1% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 3.5%
ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา, มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 59.0 พุ่งขึ้นจากระดับ
58.6 ในเดือน ก.พ., สำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 60.0 พุ่งขึ้นจากระดับ 59.8
เมื่อเดือน ก.พ., ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่ นของผู้บริโภคสหรัฐในช่วงปลายเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 84.9
จากระดับ 83 ในการสำรวจเบื้องต้นเดือน มี.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 62.4 จากระดับ
57.9 ในเดือน ก.พ., สำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ขยับขึ้นสู่ระดับ 48.0 จากระดับ 45.7
ในเดือน ก.พ.
ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยการชำระเงินแบบไร้เงินสดผ่านธนาคารต่างๆ ของจีนในปี 2563 เพิ่มขึ้น 6.18% เมื่อเทียบ
ปีต่อปีโดยมีมูลค่ารวม 4,013.01 ล้านล้านหยวน (ราว 1.9 หมื่นล้านล้านบาท)
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบ
เดือน พ.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ระดับ 60.97 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.45 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.3% เมื่อเทียบกับ
ราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากหลายประเทศในยุโรปประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
โดยล่าสุดรัฐบาลเยอรมันเตรียมประกาศขยายเวลาใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นเดือนที่ 5 หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และข่าว
ของวัคซีนที่แอสตร้าเซนเนก้าพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ ฟอร์ดมีประสิทธิภาพ 79% ในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการ และมากถึง 100%
ในการป้องกันอาการติดเชื้อรุนแรง นอกจากนี้ตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง หลังเรือ Ever Given
ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยังคงเกยตื้นกีดขวางเส้นทางสัญจรในคลองสุเอซของอียิปต์

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมี.ค.จากมาร์กิต , ดัชนีภาคการผลิต
เดือน มี.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.พ.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมี.ค.จากมาร์กิต
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือนก.พ., ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.
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