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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 425 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 7 - 11 กันยายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้น 4 เดือนติด
ค้าชายแดน 7 เดือนแรกวูบกว่า 8% มาเลย์หดตัวมากสุดกว่า 23%
ส่งออกสินค้าปีนี้ยังมืดมนจ่อลบ 10%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 31.33 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 63

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไทยเดือน ส.ค. 63 ทุกรายการ
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบัน ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคในอนาคต อยู่ที่ 51.0 34.9 และ 58.7 ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาส
ในการหางาน ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตประชาชน อยู่ที่ 43.6 49.1 และ 60.4 ตามลำดับ เนื่องจากมีปัจจัยบวกเชิงจิตวิทยา
ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี รัฐบาลผ่อนปรนระยะ 5 ให้กิจกรรมและธุรกิจกลับมาดำเนินการอีกครั้ง
รัฐบาลทยอยออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศปรับตัวลดลง
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ม.ค.-ก.ค. ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิน้
741,290 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.52 จากปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออก 428,810 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.19 และการนำเข้า 312,480 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 8.98 เกินดุลการค้า 116,330 ล้านบาท โดยปรับตัวลดลงสอดคล้องกับการส่งออกภาพรวมของประเทศที่ปรับตัวลดลง เพราะได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้มีการปิดด่านการค้า แต่ก็ถือว่าทิศทางการค้าเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่
กรมได้ผลักดันและประสานงานให้มีการเปิดด่านการค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว
และกัมพูชา) พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 130,920 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.57 รองลงมาคือ สปป.ลาว มูลค่า
107,211 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.79 เมียนมา มูลค่า 100,666 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.64 และกัมพูชา มูลค่า 94,835 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯคาดการณ์ส่งออกปี 2563 หดตัว -10% จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดทั่วโลกและส่งผลกระทบรุนแรง
ส่งผลต่อต้นทุนขนส่งสินค้าปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ก.ค.) ส่งออกหดตัว -7.72%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.33 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 63
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 31.36 บาท/ดอลลาร์ สรอ. เงินบาทแข็งค่าตามทิศทางตลาดโลก หลังดอลลาร์อ่อนค่าเนื่องจากนักลงทุนวิตกกั งวล
ต่อความขัดแย้งระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และอังกฤษเกี่ยวกับข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU (Brexit)
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. ดีดตัว 0.3%
• ประเทศจีน: ยอดส่งออกของจีนในเดือน ส.ค. พุ่งขึ้น 11.6% ขณะที่ยอดนำเข้าปรับตัวลง 0.5%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 2.4%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. ปรับตัวลง 2%
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. ปรับตัวลง 7.6%, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ประจำไตรมาส 2 ของญี่ปุ่น หดตัวลง 28.1%, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 6.3%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ทผี่ ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.02% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิ ต (PPI) ในเดือน ส.ค. ปรับเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน
หลังจากพุ่งขึ้น 0.6% ในเดือน ก.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกของจีนในเดือน ส.ค. พุ่งขึ้น 11.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่
ยอดนำเข้าปรับตัวลง 0.5% ส่งผลทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ส.ค. อยู่ที่ 5.893 หมื่นล้านดอลลาร์, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเพิ่มขึ้นน้อยกว่าในเดือน ก.ค. ที่ปรับตัวขึ้น 2.7%,
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. ปรับตัวลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งลดลงน้อยกว่าในเดือน ก.ค. ที่ปรับตัวลง 2.4%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ก.ค.
ปรับตัวลง 7.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี, สำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นปรับลดประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำ
ไตรมาส 2 ของญี่ปุ่น หดตัวลง 28.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แตะที่ระดับ 7.513 แสนล้านเยน หรือประมาณ 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 6.02% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ระดับ 37.33 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.44 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
6.02% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดยังคงถูกกดดันจากการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาร์ เรลใน
สัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ EIA ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในปีนี้จำนวน 210,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 8.32 ล้านบาร์เรล/วัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14 - 18 กันยายน 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขราคานำเข้าและส่งออกเดือนส.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค., ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค., ยอดขายรถเดือนส.ค., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน
ส.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค., ยอดค้าปลีกเดือนส.ค., อัตราว่างงานเดือนส.ค.
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