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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือน มิ.ย. 63 พบว่า  
อยู่ที่ระดับ 49.2 ดีขึ้นจากระดับ 48.2 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 แต่ยังอยู่ในช่วงของระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ทำการ
สำรวจ 261 เดือนหรือ 21 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 41 เป็นต้นมา โดยความเชื่อมั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นมาจากรัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนปรน
ระยะที่ 3 และ 4 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกเลิกคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว เพื่อให้กิจการ ร้านค้า กลับมาดำเนินธุรกิจได้ 
ภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ รวมทั้งมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และทางศูนย์ฯ ได้เผยผลสำรวจพฤติกรรม
การใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในปี 63 มีมูลค่า 5,296 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21% ถือเป็น 
มูลค่าที่ต่ำสุดในรอบ 6 ปี โดยบรรยากาศในปีนี้ไม่คึกคัก เป็นผลมาจากความกังวลเศรษฐกิจที่แย่จึงกังวลเรื่องของความมั่นคงทางการงาน 
หนี้สิน และการแพร่ระบาดของโควิด-19 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยดัชนีราคาผู ้บริโภค ( เงินเฟ้อทั ่วไป) เดือน มิ.ย. 63 ว่าลดลง 1.57%  
เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 62 ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 แต่ถือว่าปรับตัวดีขึ้นจากเดือน พ.ค. 63 ที่ติดลบ 3.44% โดยสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อลดลงใน
อัตราที่ชะลอลง มาจากมาตรการรัฐที่ช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสิ้นสุดลง และราคาสินค้าส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้
ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปี 63 ใหม่ จากเดิมลบ 1.0% ถึงลบ 0.2% มีค่ากลางลบ 0.6% เป็นติดลบ 1.5% ถึงลบ 0.7% ค่ากลางลบ 1.1%. 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 20,000 ล้านบาทให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ดำเนินการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสังคมภาคการท่องเที่ยว 2 โครงการ ระยะเวลาต้ังแต่ ก.ค.-ต.ค.นี้ ดังนี ้1. โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” การช่วยเหลือ
ค่าที่พักนั้น รัฐบาลจะโอนเงินค่าที่พักให้ผู้ประกอบการในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน โดยแต่ละคนจะได้รับสิทธิจองห้องพักไม่เกิน 
5 คืน ส่วนค่าอาหารและเข้าชมสถานที่ รัฐบาลจะสนับสนุนในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 600 บาท/ห้อง/คืน ค่าตั๋วเครื่องบินจะสนับสนุน 2,000 บาท/
คน จำกัดจำนวน 2 ล้านใบ โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน รัฐบาลจะจ่ายคืนให้ในอัตรา 40% ตั๋วไป-กลับช่วยไม่เกิน 1,000 บาท/ที่นั่ง  
2. โครงการ “กำลังใจ” สำหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน 
ผ่านบริษัทท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน และคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของไวรัสโควิด–19 จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการจากเดิมอนุมัติเยียวยา 
1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.63 แต่เนื่องจากมีระเบียบของกรมบัญชีกลางทำให้การโอนเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ดังนั้นจึงเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในคราวเดียวคือเดือน ก.ค.รวม 3,000 บาท 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.13 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 26 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา 
ที่อยู่ที่ระดับ 30.90 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค 
เนื่องจากมีแรงซื้อดอลลาร์เพื่อไปลงทุนในทองคำหลังจากมีราคาปรับตัวลดลงมามาก ทั้งนีแ้ต่ตลาดก็ยังกังวลเกี่ยวกับสถานกาณณ์ผู้ติดเช้ือโควิด
ทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 
• "อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา" ปีนี้เงินสะพัดลดลง 21% อยู่ท่ี 5,296 ล้านบาท ต่ำสุดในรอบ 6 ปี 
• เงินเฟ้อ มิ.ย. ยังติดลบ โควิดฉุดกำลังซ้ือ-ปรับคาดการณ์ใหม่ลบ 1.1% 
• มติ ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท 
• ครม.อนุมัติโครงการ"เราเที่ยวด้วยกัน" 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมา ปิดที่ 31.13 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกรท์ี่ 26 มิ.ย. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.8 จากระดับ 
39.8 ในเดือน พ.ค., สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6 จากระดับ 
43.1 ในเดือน พ.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน พ.ค. ลดลง 2.1% หลังจากร่วงลง 3.5% ในเดือน เม.ย., 
กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานอัตราการว่างงานเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 11.1% จากระดับ 13.3% ในเดือน พ.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน มิ.ย. ของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 48.3  
ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 30.5 ในเดือน พ.ค., ดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู ่ระดับ 47.4  
ในเดือน มิ.ย. จากระดับ 39.4 ในเดือน พ.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.9 
จากระดับ 50.6 ในเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.4 จากระดับ 53.6 ในเดือน พ.ค.,  
กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน พ.ค.ปรับตัวขึ้น 6% แตะที่ระดับ 5.8234 แสนล้านหยวน (8.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงพาณิชย์ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. ของญี่ปุ่นร่วงลง 12.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี, กระทรวงเศรษฐกิจ 
การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. ร่วงลง 8.4% แตะที่ระดับ 79.1 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ระดับ 40.65 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.16 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 5.6% 
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรพุ่งขึ้น
เกินคาดในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 4.8 ล้านตำแหน่ง นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการที่กลุ่มโอเปคที่ปรับลดการส่งออกน้ำมันดิบลง 1.84 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6 – 10 กรกฎาคม 2563)  

•ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือนมิ.ย.
จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค. 
•ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนพ.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ค. 
•ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.8, ดัชนีภาคการผลิตของ
สหรัฐในเดือน มิ.ย. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน พ.ค. ลดลง 2.1%, อัตราการว่างงานเดือน มิ.ย. 
ลดลงสู่ระดับ 11.1% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน มิ.ย. ของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 48.3, ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.4 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู ่ระดับ 50.9, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)       
ภาคบริการในเดือน มิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.4, กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน พ.ค.ปรับตัวขึ้น 6% 

• ประเทศญ่ีปุ่น: ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. ของญี่ปุ่นร่วงลง 12.3%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. ร่วงลง 8.4% 
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 5.6% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


