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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 455 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564

ช่วงวันที่ 5-9 เมษายน 2564

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. 64 หดตัว 0.08% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือน มี.ค. 64 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 48.5
ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ส่งผลให้การจับจ่าย/การบริโภคในภาพรวมลดลง 5-10% จากระดับปกติ
ยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 242,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.60%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.42 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 64

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. 64 หดตัว 0.08% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลง และยังเป็นการหดตัวน้อยที่สุดในรอบ 13 เดือน โดยมีสาเหตุสำคัญจาก
สินค้าในกลุ่มพลังงานที่กลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบ 14 เดือน โดยสูงขึ้น 1.35% ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับสูงขึ้นตาม
ราคาในตลาดโลก รวมทั้งน้ำมันพืช และเนื้อสุกร ที่ยังมีราคาสูง นอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ยังได้ปรับสมมติฐานเกี่ยวกับการคาดการณ์เงินเฟ้อ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 64 จะเคลื่อนไหวในกรอบ 0.7-1.7%
โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 1.2% ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. 64 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่
ระดับ 48.5 เนื่องจากมีความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การประกาศงดกิจกรรมสงกรานต์ของ ศบค. การฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนที่ล่าช้า รวมทั้งปัญหาการเมืองที่ยังไม่นิ่งทั้งในสภาและนอกสภา ส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว แม้ว่าจะมีมาตรการ
ของรัฐบาลเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการ “เราชนะ” และโครงการเพิ่มกำลังซื้อต่างๆ นอกจากนั้นศูนย์พยากรณ์ฯ ยังเผยว่าปัญหา
การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ รอบใหม่นี้ส่งผลให้การจับจ่าย การบริโภคในภาพรวมลดลง 5-10% จากระดับปกติ หรือ
มูลค่าหายไป 30,000-50,000 ล้านบาท เนื่องจากประชาชนกังวลมากขึ้น และชะลอการใช้จ่าย แต่ถ้าหากมีการล็อกดาวน์ ความเสียหายน่าจะ
มากกว่านี้, กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เผยว่ายอดการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 242,641
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.60% แบ่งเป็นการส่งออก 141,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.64% และการนำเข้า 101,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.18% โดย
ประเทศไทยยังคงได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง 39,543 ล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.42 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 64 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 31.27 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวตามทิศทางของภูมิภาคและตลาดโลก
เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศ โดยเฉพาะการระบาดอย่างรวดเร็วจากคลัสเตอร์
สถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ จนส่งผลให้ต้องมีการสั่งปิดสถานบันเทิง ในพื้นที่ 41 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับยังมีแรงซื้อดอลลาร์ของนัก
ลงทุน จึงทำให้ทิศทางเงินบาทยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60.4, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ใน
เดือน มี.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 63.7, คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. ลดลง 0.8%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งใน
เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.6%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 1.0%
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.6
• ประเทศจีน: ยอดขายรถยนต์ของจีนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 74.9%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 0.4%,
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 4.4%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
60.4 จากระดับ 59.8 ในเดือน ก.พ., สถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) เผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 63.7
จากระดับ 55.3 ในเดือน ก.พ., กระทรวงพาณิชย์ เผยว่าคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. ลดลง 0.8% หลังจากพุ่งขึ้น 2.7% ใน
เดือน ม.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือน ม.ค., กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่า
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 1.0% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน ก.พ.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มี .ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
49.6 จากระดับ 45.7 ในเดือน ก.พ.
ประเทศจีน: สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน เผยว่ายอดขายรถยนต์ของจีนในเดือน มี .ค. พุ่งขึ้น 74.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแตะ
ระดับ 2.53 ล้านคัน, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 0.4% หลังจากลดลง 0.2% ใน
เดือน ก.พ., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 4.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือน ก.พ.
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ระดับ 59.32 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.13 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
3.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันยังคงถูกกดดันจากการที่กลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจที่จะปรับเพิ่มการผลิตน้ำมัน 2
ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน พ.ค.-ก.ค. นอกจากนั้นตลาดยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่ามาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ในบางพื้นที่ของโลก และ
ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 เมษายน 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค., ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือน มี.ค., ยอดค้าปลีกเดือน
มี.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.พ.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือน มี.ค., ยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน มี.ค., ยอดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน มี.ค.
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