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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 435 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์คงดอกเบีย้ นโยบายไว้ที่ 0.50 % ต่อปี
สศช. คาดจีดีพีปี 63 ลบแค่ 6%
หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว
ดัชนีความเชื่อมัน่ หอการค้าไทย ต.ค. 63 ฟื้น
ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ต.ค. เพิ่มเป็นเดือนที่ 6
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 30.33 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 63

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตั วของ
เศรษฐกิจ และให้เน้นมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นกว่าคาด แต่ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า และยังต้ องการแรง
สนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง เพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบาง และมีความไม่แน่นอนสูง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 3/63 ลดลง
6.4% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/63 รวมแล้วในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ จีดีพี
ติดลบ 6.7% ส่วนเศรษฐกิจปี 64 คาดว่าจะขยายตัวระหว่าง 3.5-4.5% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 4.0%
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยสถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสที่ 2/63 มีมูลค่า 13.59
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ชะลอลงจากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 83.8 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมถึงมูลค่าหนี้ครัวเรือนที่ยังคงเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็ นถึง
ความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือน ต.ค. 63 ปรับตัวดีขึ้น
อยู่ที่ระดับ 33.2 จากที่เดือน ก.ย. 63 อยู่ที่ระดับ 32.5 เป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 5 แต่ค่าดัชนียังต่ำระดับ 50 ทั้งมุมมองในปัจจุบัน
และอนาคต สะท้อนว่า ธุรกิจยังมีความกังวลต่อปัจจัยต่างๆ สูง โดยภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตรยังติดลบ ขณะที่ภาคบริโภค การลงทุน
อุตสาหกรรม การค้า บริการ และจ้างงานยังเป็นบวก สะท้อนว่า ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นมาจากมาตรการรัฐที่ออกมา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. 63 อยู่ที่ระดับ 86.0
เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 85.2 เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 นับตั้งแต่เดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ส่วนดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 91.9 จากเดือน ก.ย. 63 คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 93.3 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงหลังโควิด -19
เป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของภาคการส่งออกของไทย
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวั นศุกร์ที่ 20 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 30.23 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทแข็งค่ามนช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากการประกาศตัวเลข จีดีพี ของประเทศที่ออกมาดีกว่าที่คาด
โดยสภาพัฒน์ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากเงินทุนไหลเข้าในตลาดหุ้นไทย รวมถึงปัจจัยเรื่องการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19
เนื่องจากมีผลแต่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางสัปดาห์จนกระทั่งสิ้นสัปดาห์คา่ เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องจากเงินไหนออกจากตลาดหลักทรัพย์และความ
กังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้น
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.3%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.7%, ยอดขาย
บ้านมือสองในเดือน ต.ค. ดีดตัวขึ้น 4.3%
• ประเทศจีน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ของจีน ปรับตัวขึ้น 6.9%, ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น 4.3%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดส่งออกเดือน ต.ค. ขยับลงเพียง 0.2%, ยอดนำเข้าในเดือน ต.ค. ลดลง 13.3%, ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้า
ในเดือน ต.ค. ทั้งสิ้น 8.7290 แสนล้านเยน
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากพุ่งขึ้น 1.6% ในเดือน ก.ย., สต็อก
สินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน ส.ค., สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ
(NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน ต.ค. ดีดตัวขึ้น 4.3% สู่ระดับ 6.85 ล้านยูนิต หลังจากแตะระดับ 6.57 ล้านยูนิตในเดือน ก.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ของจีน ปรับตัวขึ้น 6.9%, สำนักงาน
สถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น 4.3% แตะที่ 3.86 ล้านล้านหยวน (5.845 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ )
ซึ่งขยายตัวได้ดีกว่าในเดือน ก.ย. ซึ่งปรับตัวขึ้น 3.3%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นของยอดส่งออกเดือน ต.ค. ขยับลงเพียง 0.2% แตะที่ 6.57 ล้านล้านเยน
(6.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) หลังจากที่ร่วงลงรุนแรงถึง 4.9% ในเดือน ก.ย. ส่วนยอดนำเข้าในเดือน ต.ค. ลดลง 13.3% แตะที่ 5.69 ล้านล้านเยน
โดยลดลงน้อยกว่าในเดือน ก.ย. ซึ่งร่วงลง 17.4% ทั้งนีท้ ำให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ต.ค. ทั้งสิ้น 8.7290 แสนล้านเยน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับ เพิ่มขึ้นประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ระดับ 42.15 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.02 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
4.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกหลังจากผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐเปิดเผยแท่นขุดเจาะ
น้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 5 แท่น สู่ระดับ 231 แท่นในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากข่าวความคืบหน้าใน
การผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเพิ่มความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และจะเพิ่มความต้องการใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23 - 27 พฤศจิกายน 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนพ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย.จากมาร์กิต, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค., รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนต.ค., ยอดขายบ้าน
ใหม่เดือนต.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนพ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย.จากมาร์กิต
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