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นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ธปท. ได้เห็นร่วมกันกับ
สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation) 
โดยให้สามารถนำสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้ให้บริการทางการเงิน
เดียวกันมาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้กับสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยเพื่อใช้ประโยชน์จากหลักประกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการทางการเงิน
สามารถลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นให้เหลือไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) และขยายระยะเวลา
การชำระหนี้ตามความสามารถของลูกหนี้  

กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 18,819.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 11.4% เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวต่อเนื่องจากเดือน มิ.ย. ที่หดตัว 23.17% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 15,476.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัว 26.4% 
ส่งผลทำให้ดุลการค้าในเดือน ก.ค. เกินดุล 3,343.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ภาพรวมช่วง 7 เดือนแรกของปี 63 นั้น การส่งออกมีมูลค่ารวม 
133,162.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัว 7.7% ส่วนการนำมีมูลค่ารวม 119,118.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัว 14.7% ส่งผลทำให้ดุลการคา้เกินดุล 
14,044.2 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ค. 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.30% เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน โดยเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และกำลังทยอยฟื้นตัว
ขึ้นสู่ระดับปกติในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้เงื่อนไขว่าประเทศไทยจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ระลอกที่ 2 แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. ยังคงหดตัวลง 14.69% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะยังคงได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจท่ัวโลกต้องชะลอตัว 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 63 ซึ่งปิดที่
ระดับ 31.54 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินเอเชียและเงินหยวน (หลังการหารือของสหรัฐฯ-จีนในเรื่อง
ดีลการค้าเฟสแรกมีความคืบหน้า) ทั้งนี้เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์ และแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ 31.16 
บาทต่อดอลลาร์ ในวันศุกร์ (28 ส.ค.) ในขณะที่เงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลง (จากที่ฟื้นตัวช่วงสั้นๆ หลังปาฐกถาของประธานเฟดเป็นไปตามที่
ตลาดคาด) เนื่องจากตลาดมองว่า การเปลี่ยนมาใช้เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ยของเฟด จะทำให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเป็นเวลานาน และจะ
ไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ยล่วงหน้าเพื่อสกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 
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ปีที่ 9 ฉบับที ่423 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ธปท. ได้เห็นร่วมกันกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย
ด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation) 

• การส่งออกสนิค้าในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 18,819.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 11.4%YoY 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ค. ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 4.30%MoM แต่ยังคงหดตัวลง 14.69%YoY 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 
0.3% เมื่อเทียบรายเดือน, การใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น 1.9% หลังจากพุ่งขึ้น 6.2% ในเดือน 
มิ.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที ่2/63 (ประมาณการคร้ังที่ 2) หดตัวลง 31.7% เมื่อเทียบรายไตรมาส ซึ่ง
เป็นการหดตัวรุนแรงท่ีสุดนับตั้งแต่ที่สหรัฐฯ เริ่มมีการรวบรวมข้อมูล, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 13.9% เมื่อเทียบรายเดือน ขึ้นสู่
ระดับ 901,000 ยูนิต, ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 11.2% หลังจากดีดตัวขึ้น 7.6% ในเดือน ม.ิย., นายเจอโรม พาว
เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินครั้งสำคัญ โดยเฟดจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการกำหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อ โดยจะเปิดทางให้เงินเฟ้อดีดตัวขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อที่จะสนับสนุนตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจสหรัฐฯ, กระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ เผยว่าตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวน 1.006 ล้านราย สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของตลาด 
ในขณะเดียวกัน จำนวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลงสู่ระดับ 14.5 ล้านราย 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 19.6% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี โดยขึ้นอยู่ท่ีระดับ 5.895 แสนล้านหยวน (8.556 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. )  

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.46% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ต.ค. ปิดตลาดเมื่อวันที ่28 ส.ค. ที่ระดับ 42.97 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.63 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.46% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผา่นมา ทั้งนีร้าคาน้ำมันดิบได้รับปัจจัยบวกจากรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน
ของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ซึ่งระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 4.7 ล้านบาร์เรล (ซึ่งลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5) นอกจากนั้นราคาน้ำมันยัง
ได้แรงหนุนจากการระงับการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกระบุว่า อิทธิพลของเฮอร์ริเคนมาร์โคและพายุโซนร้อนลอราได้ส่งผลให้บริษัทน้ำมันในอ่าว
เม็กซิโกปรับลดกำลังผลิตน้ำมันดิบนอกชายฝั่งแล้วประมาณ 84.3% และปรับลดกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติลง 60.9% 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (31 สิงหาคม-4 กันยายน 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้น/ภาคบริการสดุท้ายเดอืน ส.ค., ดัชนีภาคการผลิตเดอืน 
ส.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ก.ค., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค., อัตราว่างงานเดือน ก.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ส.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.3%MoM, การใช้จ่ายส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 1.9%, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 2/63 (ประมาณการครั้งที่ 2)  
หดตัวลง 31.7%QoQ, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 13.9%MoM, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 
11.2%, เฟดจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยจะเปิดทางให้เงินเฟ้อดีดตัวขึ้นมากกว่าเดิมเพ่ือสนับสนุน
ตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจสหรัฐฯ, ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกในสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวน 1.006 ล้านราย 

• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 19.6%YoY 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.46% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


