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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ต.ค.ขยายตัว 0.45% เทียบจากเดือนก่อน 
โดยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 เพราะอุตสาหกรรมอาหาร ไม่นับรวมน้ำตาลขยายตัวดีขึ้น และอุตสาหกรรมยารักษาโรคที่ขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน ชี้ให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด-19 และมีมาตรการกระตุ้นการบริโภค ช่วยเพิ่ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอีกครั้ง 

กระทรวงพาณิชย์ เผยการส่งออกของประเทศในช่วงเดือน ต.ค. 63 มีมูลค่ากว่า 19,379 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดลบอยู่ท่ีร้อยละ 6.71 
อยู่ในระดับที่ดีขึ้นตามเศรษฐกิจการค้าโลกที่กำลังค่อยๆ ปรับฟ้ืนตัวดีขึ้นหลังจากประเทศต่างๆ ทยอยผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง
และการขนส่ง ส่งผลทำให้ภาคการผลิตเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้การดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินและการคลังในหลาย
ประเทศเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทำให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น คาดทั้งปี 63 ติดลบร้อยละ 7 ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 
17,330 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัวร้อยละ 14.32 ส่งผลใหเ้กินดุลการค้า 2,046 ล้านดอลลาร์ฯ ติดลบร้อยละ 4.89 ส่วนในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) 
ปี 63 ส่งออกมีมูลค่า 192,372.77 ล้านเหรียญฯ หดตัวร้อยละ 7.26 นำเข้า 169,702.56 ล้านเหรียญฯ หดตัวร้อยละ 14.61 การค้าเกินดุล 
22,670.21 ล้านเหรียญฯ 

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจการประเมินสถานะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) 
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19 ว่าเอสเอ็มอีคาดว่า 72.81% มีโอกาสที่จะปิดกิจการลง ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 3 ล้านราย 
แต่ยังเข้าถึงสินเชื่อค่อนข้างต่ำ แม้ว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการช่วยเหลือ เป็นเพราะไม่มีหลักประกันในการกู้เงิน ทำให้สถาบันการเงิ น 
ไม่ปล่อยสินเช่ือ เพราะกลัวเกิดหนี้ท่ีไม่ก่อรายได้และจะส่งผลกับการจ้างแรงงาน โดยประเมินว่าเอสเอ็มอีจะใช้เวลา 3.8 ปี จึงจะฟื้นตัว 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบแผนงานโครงการเพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในรอบที่ 2 ในกรอบวงเงิน 1.52 
แสนล้านบาท เพื่อให้เกิดจ้างงาน และฟื้นกิจกรรมเศรษฐกิจสาขาต่างๆ โดยเฉพาะท่องเที่ยวที่ซมพิษ โควิด -19 คาดจะช่วยให้จีดีพีของไทย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากฐานปกติที่ไม่มีเงินกู้ ประมาณร้อยละ 0.2 ในปี 63 และคาดว่าจะช่วยให้จีดีพีในปี 64 ขยายตัวได้อีกร้อยละ 0.25 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที ่30.29 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 63 ที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ระดับ 30.32 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากปัจจัยที่ตลาดติดตามเป็นสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในสหภาพยุโรปที่ส่งผลให้ต้องมีการล็อกดาวน์เพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีปัจจัยในประเทศท่ีอาจส่งผลคือการชุมนุมทางการเมือง
ในช่วงวันหยุด 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที ่436 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาหท์ี่ผ่านมา 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ต.ค. ขยายตัว 0.45% 

• ต้ังเป้าส่งออกลบน้อยกว่า 7% 

• เซ่นพิษโควิด-แบงก์ไม่ปล่อยกู้ 

• อัดเงินฟื้นฟูศก. 1.52 แสนล้านบาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 30.29 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวนัศุกร์ที่ 20 พ.ย. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 56.7 จากระดับ 53.4 ใน
เดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 57.7 จากระดับ 56.9 ในเดือน ต.ค., กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.3% หลังจากพุ่งขึ้น 2.1% ในเดือน ก.ย., ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ต.ค. ลดลง 
0.3% สู่ระดับ 999,000 ยูนิต นอกจากน้ี ราคาเฉลี่ยของบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 2.5% สู่ระดับ 330,600 ดอลลาร์, ผลสำรวจของ Conference Board 
ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน พ.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 96.1 จากระดับ 101.4 ในเดือน ต.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน พ.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.6 จากระดับ 54.8 
ในเดือน ต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน พ.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 41.3 จากระดับ 46.9 ในเดือน ต.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมในเดือน ต.ค. พุ ่งขึ ้น 28.2%  
เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 6.4291 แสนล้านหยวน (9.779 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 6.8% เมื ่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันที ่27 พ.ย. ที่ระดับ 45.53 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.38  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 6.8% 
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากรายงานของ EIA เปิดเผย สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 754,000 บาร์เรลใน
สัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของบริษัทหลายแห่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันให้ฟื้นตัวขึ้น อีกทั้งยังได้ปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และ
ชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส จะเลื่อนแผนการเพิ่มกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วันออกไป 3-6 เดือน เนื่องจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่
เกิดจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ในยุโรปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะฉุดอุปสงค์น้ำมันในตลาด 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลข ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบรกิารขั้นสดุท้ายเดือนพ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาค
การผลิตเดือนพ.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค., อัตราว่างงานเดือนต.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนพ.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน พ.ย. อยู่ท่ี 56.7, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) 
ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 57.7, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.3%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน 
ต.ค. ลดลง 0.3%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน พ.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 96.1 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน พ.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.6, ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเบ้ืองต้นในเดือน พ.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 41.3 

• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมในเดือน ต.ค. พุ่งขึ้น 28.2% 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.8% เมื่อเทยีบกับสัปดาห์ก่อน 


