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ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินรายจ่าย
ไม่เกิน 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งจะได้เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และมีมติอนุมัติหลักการมาตรการกระตุ้น
การท่องเที่ยวผ่าน 3 โครงการสำคัญตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ซึ่งจะใช้งบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาท 
ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ตั้งแต ่ก.ค.-ต.ค. 63 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 
78.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 75.9 ในเดือน เม.ย. โดยค่าดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-
19 หลังจากภาครัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ และมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลดีต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ, นาย
สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ยอดส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูปเดือน พ.ค. ส่งออกได้ 29,894 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 68.64% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาด
ตะวันออกกลาง 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก World Competitiveness 
Center ของ International Institute for Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 63 ว่าประเทศไทยมีผลคะแนน
ลดลงจาก 77.233 มาอยู่ท่ี 75.387 ส่งผลให้ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยประจำปี 63 ลดลง 4 อันดับ จาก
อันดับท่ี 25 ในปีก่อนลงมาอยู่ท่ีอันดับท่ี 29 ซึ่งใกล้เคียงกับอันดับในปี 61 ซึ่งอยู่ที่อันดับที ่30 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ทีผ่่านมาปิดที่ 30.99 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 63 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 30.98 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ปรับตัวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกทีส่อง, ความขัดแย้งในต่างประเทศ ทั้งปัญหาความขัดแย้งบริเวณพรมแดนจีนกับอินเดีย ปัญหา
ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี และปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน  
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มมีติเห็นชอบหลกัการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วงเงินรายจ่ายไม่เกิน 3.3 ล้านล้านบาท และมีมติอนมุัติหลักการมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวผ่าน 3 โครงการสำคัญ
ตามที่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 78.4 

• ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือน พ.ค. ส่งออกได้ 29,894 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 68.64% 

• ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยประจำปี 63 (โดย IMD) ลดลง 4 อันดับ จากอันดับท่ี 25 
ในปีก่อนลงมาอยู่ท่ีอันดับท่ี 29 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.99 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: Conference Board รายงานว่า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
2.8% สู่ระดับ 99.8 หลังจากลดลง 6.1% ในเดือน เม.ย., กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกในสัปดาห์ที่แล้วมี
จำนวน 1.5 ล้านราย สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.3 ล้านราย, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน พ.ค. เพิ่มสูงขึ้น 
17.7% หลังจากดิ่งลง 14.7% ในเดือน เม.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน เม.ย. ลดลง 1.3% หลังจากปรับตัวลดลง 0.3% ในเดือน 
มี.ค., ตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐในไตรมาสที่ 1/63 ลดลง 0.1% สู่ระดับ 1.042 แสนล้านดอลลาร์ 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 4.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
ซึ่งดีกว่าในเดือน เม.ย. ที่เพ่ิมขึ้น 3.9%, ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. ลดลง 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายป,ี อัตราว่างงานในเขตเมืองในเดือน พ.ค. อยู่
ที่ระดับ 5.9% ลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดส่งออกเดือน พ.ค. ร่วงลง 28.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 4.18 ล้านล้าน
เยน ทำให้ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน พ.ค. ที่ระดับ 8.334 แสนล้านเยน หรือประมาณ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกลุ่มประเทศกำลังพฒันา
ในเอเชียจะขยายตัวเพียง 0.1% ในปี 63 ซึ่งลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว้ในเดือน เม.ย. ว่าจะขยายตัว 2.2% โดยตัวเลขคาดการณ ์GDP ล่าสุดนี้ถอื
เป็นการขยายตัวท่ีอัตราต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2504 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 9.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที ่19 มิ.ย. ที่ระดับ 39.75 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.49 อลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
9.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้แรงหนุนจากจำนวนแท่นจุดเจาะน้ำมันในสหรัฐ 

ที่ลดลงจำนวน 10 แท่น สู่ระดับ 189 แท่นในสัปดาห์นี้ นอกจากนั้นทางกลุ่มโอเปกพลัสเดินหน้าลดการผลิตน้ำมันลงอีก และสัญญาณการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกได้ช่วยหนุนแนวโน้มอุปสงค์พลังงาน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (22-26 มิถุนายน 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นตน้เดือน 
มิ.ย.จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน พ.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ม.ิย.จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน เม.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ในเดือน พ.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.8%, ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการ
ว่างงานคร้ังแรกในสัปดาห์ท่ีแล้วมีจำนวน 1.5 ล้านราย, ยอดค้าปลีกในเดือน พ.ค. เพ่ิมสูงขึ้น 17.7%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจใน
เดือน เม.ย. ลดลง 1.3%, ดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐในไตรมาสท่ี 1/63 ลดลง 0.1% 

• ประเทศจีน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 4.4%YoY, ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. ร่วงลง 2.8%YoY, อัตราว่างงาน
ในเขตเมืองในเดือน พ.ค. อยู่ท่ีระดับ 5.9% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดส่งออกเดือน พ.ค. ร่วงลง 28.3%YoY ทำใหม้ียอดขาดดุลการค้าในเดือน พ.ค. ที่ระดับ 8.334 แสนล้านเยน 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 9.3% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


