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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 454 ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564

ช่วงวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ศบศ. เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วของจังหวัดภูเก็ต
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 99.68 หดตัว -1.08%
รัฐบาลตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศไทยในปี 64 ไว้ที่ 4%
ครม. มีมติรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.27 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีน
แล้วของจังหวัดภูเก็ต ตามข้อเสนอของ ททท. ที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการยอมรับแล้วและมีผลการ
ตรวจโควิด-19 เป็นลบ สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยมี
กำหนดเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ก.ค. 64 จากที่ได้สำรวจตลาดในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้ ททท. คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้า
มายังภูเก็ตอย่างน้อย 1 แสนคนในไตรมาส 3/64 ทั้งนีท้ ี่ประชุมได้มอบหมายให้ ททท. ไปหารือในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ก่อนสรุปรายละเอียดของแนวทางทั้งหมดในอีก 1 เดือนข้างหน้า
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 99.68 หดตัว -1.08% เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลให้ทำภาครัฐออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดย
กำหนดพื้นที่ควบคุมตามความรุนแรงของสถานการณ์ และแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายบางส่วนในเดือน ก.พ. แต่ยังส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และอุปสงค์ในประเทศชะลอตัว, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการ
คลังวุฒิสภาว่า รัฐบาลตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศไทยในปี 64 ไว้ที่ 4% ผ่านปัจจัยสนับสนุน อาทิ การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก การเดินหน้ามาตรการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ รวมถึงภาคการส่งออกที่เป็นรายได้
สำคัญของไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล ตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยเสนอ ดังนี้ (1) ให้ท่าเรือกรุงเทพปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู เป็น
เวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 64 และ (2) ให้ท่าเรือแหลมฉบังชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง
โดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 64
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.27 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 31.07 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวตามทิศทางของภูมิภาคและตลาดโลก
เนื่องจากมีปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าจากการที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีแรงซื้อดอลลาร์ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันทั้งยังได้รับปัจจัย
หนุนจากความเชื่อมั่นเรื่องแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ที่มีความก้าวหน้า
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 59.1, ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐใน
เดือน มี.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 64.7, การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 916,000 ตำแหน่ง
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 62.5
• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. 64 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 51.9, PMI ภาคบริการเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 56.3,
กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 ทะยานขึ้น 179%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 59.1
จากระดับ 58.6 ในเดือน ก.พ., สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 64.7
จากระดับ 60.8 ในเดือน ก.พ., กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 916,000 ตำแหน่ง ทำ
ให้อัตราการว่างงานในเดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 6.0% จาก 6.2% ในเดือน ก.พ.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 62.5
จากระดับ 57.9 ในเดือน ก.พ.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. 64 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ระดับ 51.9 จากระดับ 50.6 ในเดือน ก.พ. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 56.3 จากระดับ 51.4
ในเดือน ก.พ., กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 ทะยานขึ้น 179% แตะที่ระดับ 1.114 ล้านล้านหยวน (1.7031
แสนล้านดอลลาร์) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่ง
ดีกว่าเดือน ม.ค. ที่ลดลง 2.4%
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ระดับ 61.45 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.48 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 1.0%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ประชุมโอเปกพลัสมีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะเริ่มในเดือน พ.ค.
นอกจากนั้นตลาดน้ำมันได้แรงหนุนจากการที่ ปธน. ไบเดน ประกาศแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมี
เป้าหมายที่จะสร้างงานหลายล้านตำแหน่ง และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5-9 เมษายน 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน มี.ค., ดัชนีภาคบริการเดือน มี.ค.,
ยอดสั่งซื้อภาคโรงงาน, ยอดการนำเข้า ยอดการส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.พ.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน มี.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ก.พ., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ.
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