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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 428 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ช่วงวันที่ 28 กันยายน-2 ตุลาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ธปท. รายงานว่าภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทยในเดือน ส.ค. 63 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน
• ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการโครงการ "คนละครึ่ง" ในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-pay) ระหว่างประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการและรัฐบาล
• ศบศ. เตรียมพิจารณามาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศต่อเนื่องเพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 7 ต.ค. 63
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.61 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.ย.
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่าภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทยในเดือน ส.ค. 63 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตาม
มูลค่าการส่งออกสินค้า การผลิตภาคอุตสาหกรรม และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวในอัตราที่น้อยลง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวม
เงินโอนขยายตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดีเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวสูงขึ้นหลังจากปัจจัยพิเศษวันหยุดยาวในเดือนก่อนหมดลง สำหรับภาคการ
ท่องเที่ยวหดตัวสูงต่อเนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่ ด้านตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นแต่ยังคงเปราะบาง สำหรับ
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการส่งออกทองคำเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิเล็กน้อยจากด้านหนี้สิน
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการโครงการ "คนละครึ่ง" ในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-pay) ระหว่างประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการและรัฐบาล เพื่อช่วยค่าใช้จ่าย 50% ให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านคน ในการนำไปซือ้ อาหาร เครื่องดื่ม
สินค้าทั่วไป ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สลากกินแบ่งรัฐบาล ยาสูบ เป็นต้น เป็นเงิน 3,000 บาท/คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.
63 โดยประชาชนจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ส่วนร้านค้าจะใช้แอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" คาดว่าจะช่วยกระตุ้นอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ได้อีกประมาณ 0.18%
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) วันที่ 7 ต.ค.นี้ จะมีการพิจารณามาตรการกระตุ้นการบริโภค
ในประเทศต่อเนื่องเพิ่มเติมซึ่งมาตรการครั้งนี้เป็นมาตรการทางภาษี โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้เสียภาษีผู้มีรายได้สูงในกลุ่มคนชั้นกลางและคน
ระดับบน ให้มาร่วมจ่ายกับรัฐในลักษณะ Co-pay แต่จำนวนเงินที่รัฐจะสมทบให้ อาจเป็นในรูปแบบการคืนภาษีให้ หรือใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ บางส่วน ขณะที่มาตรการทางภาษี ในส่วนของการที่จะสนับสนุนการซื้อสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ กำลังพิจารณา
อยู่ หากมีความจำเป็นก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง แต่ปัจจุบันการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วน เริ่มกลับมาทำได้ดีขึ้นจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องออก
มาตรการเพิ่มในส่วนเร่งด่วน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.61 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.ย. ซึ่ง
ปิดที่ระดับ 31.55 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 2 เดือนที่ 31.75 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในช่วงต้นสัปดาห์ตาม
ปัจจัยในประเทศ และสัญญาณขายสุทธิในหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้เงินบาทสามารถลดช่วงอ่อนค่าลงบางส่วนในระหว่างสัปดาห์ตาม
จังหวะการแข็งค่าของสกุลเงินในภูมิภาค แต่กรอบการฟื้นตัวของเงินบาทยังเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากเงินดอลลาร์กลับมามีแรงหนุนในฐานะ
สกุลเงินปลอดภัยหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ติดเชื้อโควิด-19

-1-

Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 2/63 (ประมาณการครั้งที่ 3) หดตัวลง 31.4%, การใช้จ่าย
ภาคการก่อสร้างของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 1.4%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.5%, ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน ก.ย. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 80.4
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.7
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 51.5, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
บริการในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 55.9, กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 19.1%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 3%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 2/63 (ประมาณการ
ครั้งที่ 3) หดตัวลง 31.4% ซึ่งดีกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระบุว่าเศรษฐกิจหดตัวลง 31.7%, การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างของสหรัฐฯ
ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 1.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน ก.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากลดลง
0.1% ในเดือน ก.ค., ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน ก.ย. ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 80.4 จาก
ระดับ 74.1 ในเดือน ส.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
53.7 จากระดับ 51.7 ในเดือน ส.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือน ก.ย. อยู่ที่
ระดับ 51.5 เพิ่มขึ้นจากระดับ 51.0 ในเดือน ส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 55.9 เพิ่มขึ้นจากระดับ
55.2 ในเดือน ส.ค., กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ลดลง 0.5% เมื่อ
เทียบกับสถิติเดือน ก.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น เผยว่าอัตราว่างงานเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 3%
จาก 2.9% ในเดือน ก.ค.
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 7.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ระดับ 40.25 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 7.9%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนเทขายสัญญาน้ำมันดิบออกมา ภายหลังจากทีม่ ีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์
ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้ตอกย้ำความวิตกเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลก และอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5-9 ตุลาคม 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ย.จากมาร์กิต, ดุลการค้าเดือน ส.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ย.จากมาร์กิต
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค.
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