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นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า การแข็งค่าของ
เงินบาทในช่วงนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินสกุลในภูมิภาค (โดยนับตั้งแต่สิ้นเดือน พ.ค. ถึงปัจจุบัน เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้น 2.71% รองจาก
เงินรูเปี๊ยของอินโดนีเซีย และเงินวอนของเกาหลีใต้) สาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ส่งผลให้เงินทุกสกุลในภูมิภาค
แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. สำหรับเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเงินไหลกลับของนักลงทุนท่ีเป็นทั้งนักลงทุน
ไทยและกองทุนต่างๆ ที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศในช่วงก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร
ในเดือน มิ.ย. แต่ยังไม่มากนัก 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนี
ความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 31.3 ลดลงจากระดับ 32.1 ในเดือน เม.ย. โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องและเป็นค่าดัชนีที่อยู่
ในโซนสีแดง หรือระดับแย่มาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ตัวช้ีวัดทุกด้านปรับตัวลดลงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะภาคใต้ ที่ความเชื่อมั่นลดลงหนักมาก เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยว ราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่ตกต่ำ ทั้งยางพารา
และปาล์มน้ำมัน 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือน เม.ย.-พ.ค. 
ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยแม้แต่คนเดียว หลังจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยว 5 เดือน
แรกปี 63 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจำนวน 6.69 ล้านคน ลดลง 59.97% หรือลดลง 10.02 ล้านคน จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 332,000 ล้านบาท ลดลง 59.57% หรือลดลง 489,000 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.98 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 63 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 31.46/48 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทตลอดทั้งสัปดาห์แข็งค่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากการที่นักลงทุนมีความกังวลต่อ
ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐหลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประเมินว่าเศรษฐกิจจะแย่ลง ส่งผลใหเ้งินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก และ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว และผ่อนคลายล็อกดาวน์ในระยะที่ 4 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันท่ี 15 มิ.ย.  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ธปท. เผยว่า การแข็งค่าของเงินบาทในช่วงนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินสกลุในภูมภิาค สาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าของเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ส่งผลให้เงินทุกสกลุในภมูิภาคแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยเดือน พ.ค. อยู่ท่ีระดับ 31.3 ลดลงจากระดับ 32.1 ในเดือน เม.ย. 

• ในช่วง 5 เดือนแรกปี 63 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจำนวน 6.69 ล้านคน ลดลง 59.97%YoY รายได้
รวมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 332,000 ล้านบาท ลดลง 59.57%YoY 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.98 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน พ.ค. ลดลง 0.1% เมือ่เทียบรายปี ส่วนดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.4% เมือ่เทียบรายปี หลังจากลดลงติดต่อกัน 3 เดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 กระทบอุปสงค์ในตลาด, ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ไว้ท่ี 0-0.25% ในการประชุมคร้ังล่าสุด และคาดว่า
จะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงปี 65 

ประเทศจีน: สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานว่ายอดส่งออกเดือน พ.ค. ปรับตัวลดลง 3.3% เมื่อเทียบรายปี ส่วนยอดนำเข้า
เดือน พ.ค. ลดลง 16.7% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลทำให้ในเดือน พ.ค. จีนมียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 6.293 หมื่นล้านดอลลาร์, สำนักงานสถิติ
แห่งชาติจีน (NBS) เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 2.4% ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน เม.ย. ที่มีการขยายตัว 3.3%, 
ธนาคารกลางจีนเผยว่า ยอดปล่อยเงินกู้ใหม่สกุลเงินหยวนในเดือน พ.ค.อยู่ท่ีระดับ 1.48 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้น 2.984 แสนล้านหยวนจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนปริมาณเงินในระบบ M2 เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 2.627 แสนล้านเยน (2.4 พันล้าน
ดอลลาร์), สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่ายอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน เม.ย. ลดลง 12% สู่ระดับ 7.5259 แสนล้านเยน (7 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. ที่ระดับ 36.26 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.77ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
8.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบรายสัปดาห์ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนวิตก
กังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันส่วนเกิน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดรอบที่สองของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สหรัฐฯ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และฉุดอุปสงค์น้ำมันลงอีกครั้ง 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-19 มิถุนายน 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน พ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน เม.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน พ.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน พ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค., ยอดค้า
ปลีกเดือน พ.ค., อัตราว่างงานเดือน พ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน พ.ค. ลดลง 0.1%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.4%YoY, 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ไว้ท่ี 0-0.25% ในการประชุมคร้ังล่าสุด 

• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน พ.ค. ปรับตัวลดลง 3.3%YoY, ยอดนำเข้าเดือน พ.ค. ลดลง 16.7%YoY ส่งผลทำให้ในเดือน พ.ค. จีนมียอด
เกินดุลการค้าอยู่ที่ 6.293 หมื่นล้านดอลลาร์, ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 2.4%YoY, ยอดปล่อยเงินกู้ใหม่สกุลเงินหยวนใน
เดือน พ.ค. อยู่ท่ีระดับ 1.48 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้น 2.984 แสนล้านหยวนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. อยู่ท่ีระดับ 2.627 แสนล้านเยน, ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานเดือน เม.ย. ลดลง 12% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 8.1% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


