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นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ธปท. 
และธนาคารพาณิชย์จะยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เอสเอ็มอีที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาทอย่างต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดมาตรการ
พักชำระหนี้ในวันที่ 22 ต.ค. แล้ว, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณา
มาตรการกระตุ้นกำลังซ้ือในช่วงสิ้นปี (หรือไตรมาสที ่4/63) และเร่งออกมาตรการทางการคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน หลังจาก
เปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะมาตรการสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพราะประเทศไทยมีจุดแข็งที่สามารถ
จัดการกับโควิด-19 ได้ดี จึงต้องดึงจุดแข็งตรงนี้มาใช้ดึงดูดนักลงทุน โดยคาดว่านักลงทุนที่เข้ามาจะมี 2 รูปแบบ คือ 1.นักลงทุนโดยตรง 2.เป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีต้องการลงทุนด้วย (Investment Tourism) ซึ่งหมายถึงการเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยในระยะยาว และมองเห็นโอกาสในการ
ลงทุนทำให้กระทรวงการคลังต้องออกมาตรการที่จูงใจเพื่อเอื้อการลงทุนให้ 2 กลุ่มนี้ด้วย 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดับ 32.5 ดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับเดือน ส.ค. ซึ่งที่อยู่ในระดับ 32.3 
และเป็นการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 เดือนติดต่อกัน ส่วนสาเหตุที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เพิ่มขึ้นมาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินปรับประมาณ
การเศรษฐกิจไทยปีนี้ใหม่ โดยคาดว่าจะติดลบ 7.8% จากเดิมคาดติดลบ 8.1% และรัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้เห็นดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เป็นการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย และฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้า รวมถึงดัชนี
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.18 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ต.ค. 63 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 31.18 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทเริ่มอ่อนค่าในช่วงต้นสัปดาห์สอดคล้องกับสกุลเงินเอเชียอื่นๆ และเงินหยวน หลังธนาคารกลางจีน
ยกเลิกการกันสำรองของสถาบันการเงินเมื่อทำธุรกรรมฟอร์เวิรด์สกุลเงินต่างประเทศสำหรับลูกค้า (จากเดิมที่ต้องกันสำรองที่ 20%) นอกจากนั้น
เงินบาทยังเผชิญแรงกดดันจากสถานะขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ดีเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบท่ีแคบลงในช่วงปลายสัปดาห์ 
ในขณะที่ตลาดรอติดตามปัจจัยทางการเมืองในประเทศ การเจรจามาตรการเยียวยาโควิด-19 ของสหรัฐฯ และสถานการณ์ในช่วงโค้งสุดท้ายใกล้
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ปีที่ 9 ฉบับที ่430 ประจำวันที่ 19 ตลุาคม 2563 

 

 

 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ธปท. และธนาคารพาณิชย์จะยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เอสเอ็มอีที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาทอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ในวันที่ 22 ต.ค. แล้ว 

• กระทรวงการคลังกำลังพิจารณามาตรการกระตุ้นกำลังซ้ือในช่วงสิ้นปี และเร่งออกมาตรการทางการคลังเพ่ือสนับสนนุ
การลงทุนภาคเอกชน 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยในเดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดับ 32.5 ดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับเดือน ส.ค. 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.18 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ต.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. เพ่ิมขึ้น 0.2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ใน
เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน ส.ค., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมใน
เดือน ก.ย. ลดลง 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือน ส.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 1.9% 
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน ส.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ส.ค. เพ่ิมขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ก.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. ลดลง 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ส.ค. ที่ขยายตัว 2.4%, สำนักงานศุลกากร
ของจีน เผยว่าการนำเข้าในเดือน ก.ย. มีมูลค่า 202,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 13.2%  ในขณะที่การส่งออกของจีนในเดือน ก.ย. มี
มูลค่า 239,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 9.9% ทำให้ประเทศจีนได้เปรียบดุลการค้า 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ส.ค. ขยับขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ระดับ 40.88 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.28  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปิดในแดนบวกหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลง
ปรับลดกำลังการผลิต (JMMC) ของกลุ่มโอเปกพลัส ระบุว่า กลุ่มโอเปกพลัส (ซึ่งรวมถึงรัสเซีย) ได้ปฎิบัติตามข้อตกลงปรับลดการผลิตในสัดส่วน
สูงถึง 97% ในเดือน ก.ย. ซึ่งได้บรรลุข้อตกลงปรับลดกำลงัการผลติ 7.7 ล้านบาร์เรล/วัน หรือคิดเป็น 8% ของความต้องการใช้น้ำมันท่ัวโลก โดย
มติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ส.ค. ไปจนถึงสิ้นป ี63 
 

 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 ตุลาคม 2563) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ย., ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน ก.ย.จาก Conference Board 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ก.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที ่3/63, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย., ยอดค้าปลีก
เดือน ก.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ก.ย., อัตราว่างงานเดือน ก.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.4%, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมในเดือน ก.ย. ลดลง 0.3%, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 1.9%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ส.ค. 
เพ่ิมขึ้น 0.3% 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. ลดลง 2.1%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 1.7%, การนำเข้า
ในเดือน ก.ย. เติบโต 13.2% ขณะที่การส่งออกของจีนในเดือน ก.ย. เติบโต 9.9% ทำให้ประเทศจีน ได้เปรียบดุลการค้า 37,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ส.ค. ขยับขึ้นเพียง 0.2%MoM 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.8% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


