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กรวงพาณิชย์เผยยอดส่งออกเดือน ก.พ. 63 มีมูลค่า 20,641.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.47 ผลกระทบจาก
สงครามน้ำมัน, สงครามการค้าและการระบาดไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 16,744.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.30 
ทำให้ไทยมีการค้าเกินดุล 3,897.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เม่ือรวม 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ส่งออกไทยมีมูลค่า 40,267.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.81 
นำเข้า 37,925.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.32 และเกินดุลการค้า 2,341.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีระดับ 0.75% ต่อปีตามเดิม แม้มองว่า
การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยมีแนวโน้มชะลอตัวแรงจากปีก่อน และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบ  
แต่ระบบการเงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ ซ่ึงตลาดการเงินได้เริ่มกลับมาทำงานปกติ ส่งผลให้มีมติปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของไทย (จีดีพี) ในปี 63 เป็นติดลบ 5.3% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 2.8% แต่คาดว่าจีดีพีจะกลับมาขยายตัวได้ 3% ในปี 64 
ส่วนตัวเลขการส่งออกในปีน้ีคาดว่าจะติดลบ 8.8% และกลับมาขยายตัวได้ 0.2% ในปี 64 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีน้ีคาดว่าจะติดลบ 1% 
และกลับมาอยู่ที่ 0.3% ในปีหน้า ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปีน้ีคาดว่าจะติดลบอยู่ที่ 0.1% และในปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 0.1% 

กระทรวงการคลังเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 – ก.พ. 63) รัฐบาล
จัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 985,343 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6,772 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 แต่ต่ำกว่าปีก่อน
ร้อยละ 0.7 จากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอ่ืนและกรมสรรพากรสูงกว่าประมาณการ 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. 63 อยู่ท่ี 99.90 ปรับตัวลดลง
เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.19% ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 65.33% ซ่ึงเป็นอัตรากำลังการผลิตที่ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 68.5% ทั้งน้ีเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.474 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 20 มี.ค. 63 ท่ีผ่านมา
ท่ีอยู่ท่ีระดับ 31.5200 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ทั้งน้ีค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่า
ต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อนจากความกังวลในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นักลงทุนทยอยขายสินทรัพย์เสี่ยงภายในประเทศ กรอปกับ
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ประกาศใช้คิวอีไม่มีกำหนดวงเงิน ส่งผลให้นักลงทุนกลับไปลงทุนในตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
เม่ือสิ้นสัปดาห์ สหรัฐฯ ประกาศตัวเลขการขอรับสวัสดิการจากการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก กดดันค่าดอลลาร์สหรัฐฯ จึงทำให้ค่าเงินบาท
กลับมาแข็งค่าในช่วงปลายสัปดาห์  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
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/ข 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 401 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• ยอดส่งออกก.พ.ร่วง 4.47% 

• กนง. คงดอกเบี้ย 0.75% และปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย ติดลบ 5.3% รับพิษ โควิด-19 

• รัฐบาลจัดเก็บรายได้กว่า 9.85 แสนล้าน 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.พ. ลด 5.19% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.474 บาท/ดอลลาร์ สรอ.แข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 20 มี.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: : มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.2 
จากระดับ 50.7 ในเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 39.1 จากระดับ 49.4 
ในเดือน ก.พ., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.พ. ลดลง 4.4% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 765 ,000 ยูนิต 
หลังจากแตะระดับ 800,000 ยูนิตในเดือน ม.ค., ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 สำหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ประจำไตรมาส 4/2562 ท่ีระดับ 2.1%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.พ. พุ่งขึ้น 1.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ม.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 44.8 
จากระดับ 49.2 ในเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 28.4 
จากระดับ 52.6 ในเดือน ก.พ. 

ประเทศจีน: สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู ้จ ัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื ้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค.  
ปรับตัวลงสู่ระดับ 44.8 จากระดับ 49.2 ในเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค.  
ลดลงสู่ระดับ 28.4 จากระดับ 52.6 ในเดือน ก.พ. 

ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายในห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นในเดือน ก.พ. ลดลง 12.2% เน่ืองจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมาก 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.5% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบ
เดือน พ.ค. 63 ปิดตลาดเม่ือวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. ที่ระดับ 21.51 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.02 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 4.5% 
เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันลดลงอย่างต่อเน่ืองจากความต้องการใช้น้ำมันท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากน้ียังเป็นผลมาจากการทำสงครามราคาระหว่างซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563)  

•ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมี.ค.จากมาร์กิต, การใช้จ่ายภาคการ
ก่อสร้างเดือนก.พ., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ., ยอดสั่งซ้ือภาคโรงงานเดือนก.พ. 
•สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมี.ค.จากมาร์กิต, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. 
•ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือนมี.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ. 
•ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนมี.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.2, PMI  ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐใน
เดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 39.1, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.พ. ลดลง 4.4%, GDP ประจำไตรมาส 4/2562 ท่ีระดับ 2.1%, 
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.พ. พุ่งขึ้น 1.2% 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 44.8, PMI  ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซน
ในเดือน มี.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 28.4 

• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ลดลง 38.3% 
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขายในห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นในเดือน ก.พ. ลดลง 12.2% 
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.5% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


