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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 427 ประจาวันที่ 28 กันยายน 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 21 - 25 กันยายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

ส่งออกส่งสัญญาณฟื้นตัวเกิน 2 หมื่นล้านเหรียญ ในรอบ 5 เดือน
กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% คาด เศรษฐกิจไทยปี 63 หดตัว 7.8%
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตฯ เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
กังวลหนี้ครัวเรือนปริ่ม 90%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 31.55 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.ย. 63

มูลค่าการส่งออกของไทยเดือน ส.ค. 63 โดยรวมอยู่ที่ 20,212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบร้อยละ 7.94 สูงเกินกว่า 2 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในรอบ 5 เดือน และติดลบน้อยลง เมื่อเทียบกับที่เคยติดลบสูงสุดถึงร้อยละ 23.17 ในเดือน มิ.ย. 63 ถือว่าพ้นจุดต ่าสุดแล้ว
เมื่อรวมยอดส่งออกตลอด 8 เดือนตั้งแต่ ม.ค. - ส.ค. 63 อยู่ที่ 153,374.8 ล้านดอลลาร์ ติดลบร้อยละ 7.75 ขณะที่มูลค่าการนาเข้าเดือน ส.ค. 63
อยู่ที่ 15,863.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับปีก่อนติดลบร้อยละ 19.68 ส่งผลให้ยอดนาเข้า 8 เดือน ตั้งแต่ม.ค. - ส.ค. 63 อยู่ที่ 134,981.2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 15.31 ส่งผลให้ไทยยังได้ดุลการค้า ส.ค. 63 อยู่ที่ 4,349.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทาให้ยอดได้การค้า 8 เดือน
อยู่ที่ 18,393.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิ จ
ไทยในปี 63 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย ส่วนในปี 64 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการเดิ ม
ตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าเป็นส าคัญ ทั้งนี้ กนง. คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 63 จะหดตัว 7.8% จากเดิม หัวตัว 8.1%
ส่วนปี 64 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.6% จากเดิม 5% โดยเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนไปทางด้านต่าจากปัจจัยในและนอกประเทศ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. 63 อยู่ที่ระดับ 84.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากระดับ 82.5 ในเดือน ก.ค. 63 การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้ร่วมมือกัน
ท าให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคท าให้ กิ จกรรม
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถดาเนินการตามปกติ ขณะที่ภาคการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าตามความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด เผยแนวโน้มหนี้ครัวเรือนไทยต่อจีดีพีในปี 2563 ใกล้จะแตะ 90% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2563
อยู่ที่ 80.1% เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยหดตัวรุนแรง จากผลกระทบของรายได้ภาคธุรกิจ ส่งออกที่ลดลง และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ที่ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษา ทาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยไม่ได้ ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้หลักของไทยหายไป
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.55 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 31.06 บาท/ดอลลาร์ สรอ. เงินบาทอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุ ลหลั ก
หลังนักลงทุนกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งในสหรัฐและสหภาพยุโรป ซึ่งกลัวว่าจะส่ งผลกระทบต่ อการฟื้ นตัว ของ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังต้องรอดูความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการทางการคลังเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด -19 ของสหรัฐ และสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 2.4%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นใน
เดือน ก.ย. อยู่ที่ 53.5, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 54.6, ยอดขายบ้านใหม่ใ นเดือน
ส.ค. เพิ่มขึ้น 4.8%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.4%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.7, ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 47.6
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 3.3%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 2.4%
หลังจากพุ่งขึ้น 24.7% ในเดือน ก.ค., มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 53.5 จากระดับ
53.1 ในเดือน ส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 54.6 จากระดับ 55.0 ในเดือน ส.ค., กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 4.8% สู่ระดับ 1.011 ล้านยูนิต, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ส.ค.
เพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากพุ่งขึ้น 2.5% ในเดือน ก.ค.
สหภาพยุโ รป: มาร์กิตเปิดเผยดัช นีผ ู้จ ั ดการฝ่ า ยจั ดซื ้อ (PMI) ภาคการผลิ ตเบื้ องต้ นในเดือ น ก.ย. ปรับตัวขึ ้ นสู่ ระดับ 53.7
จากระดับ 51.7 ในเดือน ส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 47.6 จากระดับ 50.5 ในเดือน ส.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมเครือข่ายร้านค้าของญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับ ลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ระดับ 40.25 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.86 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
2.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ามันที่ลดลง โดยจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19
ที่เพิ่มขึ้นท าให้มีการออกมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ในยุโรป และท าให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ และความต้องการใช้
น้ามัน และหลายประเทศดาเนินมาตรการควบคุมการเดินทางอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความต้ องการใช้ น้ ามัน
นอกจากนี้จานวนแท่นขุดเจาะน้ามันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 4 แท่น สู่ระดับ 183 แท่นในสัปดาห์นี้

ประเด็นที่นา่ จับตามองในสัปดาห์นี้ (28 กันยายน – 2 สิงหาคม 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนก.ย. จากเฟดสาขาดัลลัส, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ส.ค., ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2563, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ก.ย. จากมาร์กิต,
การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือน ส.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ก.ย. จากมาร์กิต
• ประเทจีน: การเปิดเผยตัวเลขกาไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ย. จาก
สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
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