
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 

 

   

 

 

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/63 หดตัว 12.2% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ต่อเนื่องจากท่ีหดตัวร้อยละ 2.0 (%YoY) ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อรวมครึ่งแรกของปี 63 เศรษฐกิจไทยปรับตัว
ลดลงร้อยละ 6.9 โดยสภาพัฒน์ฯ คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ จะเริ่มฟื้นกลับมาดีขึ้นเมื่อเทียบรายไตรมาส แต่ยังมี
โอกาสติดลบอยู่ ส่งผลให้สภาพัฒน์ฯ ปรับลดประมาณการ GDP ทั้งปี 63 ลง โดยคาดว่าจะหดตัว 7.5% (กรอบ -7.8 ถึง -7.3%) จากเดิมที่เคย
คาดการณ์ไว้ในเดือน พ.ค. ว่าจะหดตัวในกรอบ -6 ถึง -5% 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ (Soft Loan 
Plus) โดยหลักการสำคัญของโครงการนี้ คือ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึง พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. ซอฟท์โลน) ได้มากข้ึน โดยตั้งเป้าว่าจะต้องมี 
SMEs เข้าโครงการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 34,700 ราย และเข้าถึงเงินกู้เฉลี่ยรายละ 1.6 ล้านบาท โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
(บสย.) จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเช่ือให้แก่ SMEs วงเงินของโครงการนี้อยู่ที ่57,000 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 8 ปี และเริ่มต้นค้ำประกันใน
ปีที่ 3 นับจากวันที่ SMEs ได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. ซอฟท์โลน ซึ่ง บสย.จะคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 1.75% ต่อปี และการจ่ายค่าประกัน
ชดเชยตลอดโครงการไม่เกิน 30% 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. อยู่ท่ีระดับ 82.5 เพิ่มขึ้นจากระดับ 
80.0 ในเดือน มิ.ย. โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ จะเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าระดับ 
100 และยังต่ำกว่าก่อนการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อสภาพคล่องและการเข้าถึงสินเชื่อ รวมทั้งการฟื้นตัว
ของภาคการส่งออก ตลอดจนความเสี่ยงของการกลับมาระบาดรอบสองของไวรัสโควิด-19 สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 
93.0 เพิ่มขึ้นจาก 90.1 ในเดือน มิ.ย. ทั้งนี้ดัชนีฯ ทีต่่ำกว่าระดับ 100 สะท้อนว่าความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการในอนาคตยังต่ำกว่าปกติ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.54 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63 ซึ่งปิดที่
ระดับ 31.11 บาท/ดอลลาร์ สรอ. และถือเป็นระดับอ่อนค่าทีสุ่ดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ เนื่องจากถูก
กดดันจากความไม่แน่นอนของปัจจัยในประเทศ ทั้งประเด็นทางการเมือง และสถานการณ์ของโควิด-19 รวมถึงแรงขายสุทธิพันธบัตรไทยของนัก
ลงทุนต่างชาติ นอกจากนั้นเงินดอลลาร์ฯ ยังสามารถฟ้ืนตัวขึ้นได้บางส่วน หลังรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (หรือเฟด) ไม่ได้สะท้อน
ว่าสหรัฐฯ จะมีโอกาสใช้ Yield Curve Control ในระยะใกล้ๆ นี ้  
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ปีที่ 9 ฉบับที ่422 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/63 หดตัว 12.2%YoY 

• ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ (Soft Loan Plus) 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. อยู่ท่ีระดับ 82.5 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.54 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 24.7% 
เมื่อเทียบรายปี, มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. ดีดตัวสู่
ระดับ 54.7 จากระดับ 50.3 ในเดือน ก.ค., ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.106 ล้านราย ซึ่งสูงกว่าที่
ตลาดคาดไว้ว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 9.23 แสนราย 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. อยู่ที่ 50.1 ลดลงจาก 
54.7 ในเดือน ก.ค. สำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ท่ีระดับ 51.7 
จากระดับ 51.8 ในเดือน ก.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในรายงานเบื้องต้นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที ่
2/63 หดตัว 27.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดส่งออกโดยรวมของญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. ปรับตัว
ลง 19.2% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดับ 5.37 ล้านล้านเยน ส่วนยอดนำเข้าโดยรวมร่วงลง 22.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที ่5.36 ล้านล้าน
เยน ส่งผลทำให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้า 1.16 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่ายอด
สั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน มิ.ย. ลดลง 7.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ลงไปแตะที่ระดับ 7.066 แสนล้านเยน หรือประมาณ 6.7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที ่21 ส.ค. ที่ระดับ 42.34 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.33 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
0.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงถ่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 สิงหาคม 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน ม.ิย., ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ค., ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที ่2/63 (ประมาณการครั้งที ่2), ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจท่ัวประเทศเดือน ก.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 24.7%YoY, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ
เบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. ดีดตัวสู่ระดับ 54.7, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 1.106 ล้านราย 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. อยู่ที่ 50.1, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) 
ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ท่ีระดับ 51.7 

• ประเทศญี่ปุ่น: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที ่2/63 หดตัว 27.8%YoY, ยอดส่งออกโดยรวมของญี่ปุ่นในเดือน 
ก.ค. ปรับตัวลง 19.2%YoY ยอดนำเข้าโดยรวมร่วงลง 22.3%YoY, ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน มิ.ย. ลดลง 7.6%MoM 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.2% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


