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ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เตรียมเสนอมาตรการเร่งด่วน (ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.) ในการบรรเทาผลกระทบโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ใน 4 ด้าน คือ (1) สร้างความเข้าใจแก่คนไทย และนักท่องเที่ยว (2) ยกระดับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
หรือ TAC เป็น One Stop Service ให้คำแนะนำ เฝ้าระวังดูแลนักท่องเที่ยว (3) มาตรการเยียวยาธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการรักษาความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจีนและไทย หาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ยืดเวลาการชำระหนี้ ลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน หรือภาษีสนามบิน เป็นต้น และ (4) 
กระตุ้นการท่องเที่ยว ด้วยการหาตลาดทดแทนต่างประเทศ สร้างการท่องเที่ยวในประเทศ เน้นไปที่การจัดสัมมนาของหน่วยงานราชการ และ
การสื่อสารสร้างความมั่นใจ 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรม (สศอ.) เผยว่า ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ธ.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 99.02 ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.35% ในขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือน ธ.ค. 62 อยู่ท่ี 63.96% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดย
อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนี MPI ในเดือน ธ.ค. 62 นั้น ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็น ส่วนอุตสาหกรรมที่ส่งผลลบต่อดัชนี MPI ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมน้ำตาล และอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม ท้ังนี้ ดัชนี MPI ในภาพรวมของปี 2562 ลดลง 3.7% 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการลงทุนใน
ประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ (1) การหักค่าใช้จ่ายจากการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรได้ 2.5 เท่า 
ซึ่งสูงกว่าท่ีเคยให้มาท่ี 2 เท่า, (2) การยกเว้นอาการขาเข้าเครื่องจักร 146 ประเภท และ (3) สินเช่ือเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการ
ผลิต โดยทั้ง 3 มาตราการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63) และคาดว่าจะส่งเสริมให้มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.1 แสน
ล้านบาท และช่วยให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) เพิ่มขึ้นราว 0.25% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.12 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 63 โดย
ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนายังไม่ดีขึ้น อีกทั้ง WHO 
ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่เป็น "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก" หลังจากเชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาดไป
ยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เตรียมเสนอมาตรการเร่งด่วน (ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.) ในการบรรเทาผลกระทบโรคปอด
อักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

• ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ธ.ค. 62 อยู่ท่ีระดับ 99.02 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.35% 

• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการลงทุนในประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.12 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาสที่ 
4/62 (ประมาณการคร้ังที่ 1) อยูท่ี่ระดับ 2.1%, ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ธ.ค. เพ่ิมขึ้น 2.4% หลังจากดิ่งลง 3.1% ในเดือน 
พ.ย., ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 694,000 ยูนิต, ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ในการ
คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับร้อยละ 1.50-1.75, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เผยว่าดัชนีการทำสัญญาขาย
บ้านที่รอปิดการขายในเดือน ธ.ค. ลดลง 4.9% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดีดตัวขึ้น 1.2% ในเดือน พ.ย. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 50 
ลดลงจากระดับ 50.2 ในเดือน ธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการในเดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 54.1 จากระดับ 53.5 ในเดือน ธ.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานว่าอัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 
2.2% ซึ่งทรงตัวจากระดับของเดือน พ.ย., กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 
62 เพ่ิมขึ้น 1.3% เทียบกับเดือน พ.ย. 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ม.ค. ที่ระดับ 51.56 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.63 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันปรับตัวลงติดตอ่กันเป็นสัปดาห์ที่ 4  เนื่องจากถูกกดดันจากความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่หลังจากท่ีองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลก 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 กุมภาพันธ์ 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบรกิารเดือน ม.ค., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ม.ค., การ
ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ธ.ค., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ธ.ค., ดุลการค้าเดือน ธ.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ม.ค.จากมาร์กิต 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ม.ค.
จากไฉซิน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาสที่ 4/62 (ประมาณการคร้ังที่ 1) อยู่
ที่ระดับ 2.1%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.4%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ธ.ค. ลดลง 0.4%MoM, 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับร้อยละ 1.50-1.75, ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือน ธ.ค. 
ลดลง 4.9%MoM 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 50, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
เดือน ม.ค. อยู่ท่ีระดับ 54.1 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. อยู่ท่ีระดับ 2.2%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 62 เพ่ิมขึ้น 1.3% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


