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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 439 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ช่วงวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 87.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 86.0 ในเดือน ต.ค.
ยอดการส่งออกรถยนต์ในเดือน พ.ย. มีมูลค่า 42,674.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.40%YoY
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือน พ.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 79,177 คัน เพิ่มขึ้น 2.7%YoY
ศูนย์พยากรณ์ฯ ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 63 ใหม่เหลือติดลบ 6.3% จากเดิมที่คาดติดลบ 9.4% สำหรับปี 64
คาดจะเติบโตที่ 2.8%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 29.83 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 9 ธ.ค. 63

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. อยู่
ที่ 87.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 86.0 ในเดือน ต.ค. ซึ่งถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากคำสั่งซื้อ
ยอดขาย และปริมาณการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่วนดัชนีฯ คาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ระดับ 94.1 จากระดับ 91.9 ในเดือน ต.ค. โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และการใช้จ่าย
ของภาครัฐทั้งการบริโภคและการลงทุน รวมทั้งความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19, นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รอง
ประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ยอดการส่งออกรถยนต์ในเดือน พ.ย. มีมูลค่า
42,674.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.40% เมื่อเทียบรายปี และถือเป็นเดือนแรกในรอบ 17 เดือนที่มูลค่าส่งออกรถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือน พ.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 79,177 คัน เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบรายปี
นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เผยว่า ศูนย์พยากรณ์ฯ ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 63 ใหม่เหลือติดลบ 6.3% จากเดิมที่คาดติดลบ 9.4% เพราะ
ได้รับแรงหนุนจากมาตรการเยียวยากระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ, การลงทุนของภาครัฐมีโอกาสเร่งตัวดีขึ้น , วัคซีนป้องกันโควิด-19 มี
ความก้าวหน้ามาก, ภาคการผลิตและภาคบริการทั่วโลกฟื้นตัวหลังคลายล็อกดาวน์, เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาด และธนาคารกลางทั่วโลกใช้
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย สำหรับปี 64 คาดจะเติบโตที่ 2.8% แต่ยังคงมีปัจจัยลบได้แก่การระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ทำให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจบางส่วนชะลอตัว, ความเปราะบางทางการเมืองในประเทศ ทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและนักลงทุนลดลง, เงินบาทที่ยังคงแข็งค่า
ต่อเนื่อง, ความเสี่ยงจากภัยแล้ง, ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนกระทบการส่งออก และความตึงเครียดของสหรัฐฯ กับจีน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 29.83 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน พุธที่ 9 ธ.ค. 63 ซึ่งปิดที่
ระดับ 30.08 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาททรงตัวในกรอบแคบๆ ก่อนจะพลิกแข็งค่าขึ้นในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ และ
แตะระดับแข็งค่าทีส่ ุดในรอบ 7 ปีครึ่งที่ระดับ 29.76 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยการที่เงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าตลอดทั้งสัปดาห์มีปจั จัยสำคัญมาจาก
การที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุล หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ประเทศไทยถูกทางการสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ถูกจับตามองเรื่ องการแทรกแซงค่าเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการค้า ทำให้นักลงทุนมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คงจะชะลอการเข้าซื้อดอลลาร์ในระยะนี้ออกไป
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.4%, ยอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. ลดลง 1.1%,
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 55.7
• ประเทศจีน: ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนช่วง 11 เดือนแรกของปี 63 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.6%, ยอดค้าปลีกของจีนในเดือน
พ.ย. ปรับตัวขึ้น 5%YoY, อัตราว่างงานในเขตเมืองในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 5.2%, การลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วง
11 เดือนแรกของปี 63 เพิ่มขึ้น 6.8%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดส่งออกเดือน พ.ย. ลดลง 4.2%YoY ขณะที่ยอดนำเข้าเดือน พ.ย. ร่วงลง 11.1% YoY ส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุล
การค้าในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 3.668 แสนล้านเยน (3.54 พันล้านดอลลาร์)
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐ ฯ ในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.4%
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือน ต.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. ลดลง 1.1% หลังจากลดลง 0.1% ในเดือน ต.ค.,
มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ฯ ในเดือน ธ.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 55.7 จาก
ระดับ 58.6 ในเดือน พ.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่ายอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนช่วง 11 เดือนแรกของปี 63 ปรับตัว
เพิม่ ขึ้น 2.6% ซึ่งสูงกว่าในช่วง 10 เดือนแรกที่ขยายตัวเพียง 1.8%, ยอดค้าปลีกของจีนในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็น
การขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าใน เดือนต.ค.ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.3%, อัตราว่างงานในเขตเมืองในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 5.2% ลดลง 0.1% จากเดือน
ต.ค., การลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 63 เพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงขึ้นจากช่วง 10 เดือน
แรกที่เพิ่มขึ้น 6.3%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดส่งออกเดือน พ.ย. ลดลง 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยยอดส่งออกญี่ปุ่นปรับตัว
ลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 24 ทำสถิติลดลงต่อเนื่องยาวนานที่สุด ในขณะที่ยอดนำเข้าเดือน พ.ย. ร่วงลง 11.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลให้
ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 3.668 แสนล้านเยน (3.54 พันล้านดอลลาร์)
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่ระดับ 49.10 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว เพิ่มขึ้น 2.53 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 5.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันดิบโลกได้แรงหนุนจากแนวโน้มความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยคาดว่ายังมีแนวโน้มที่สภาคองเกรสของสหรัฐฯ จะอนุมัติมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ รวมถึง
งบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ของหน่วยงานรัฐบาล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21-25 ธันวาคม 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/63 (ประมาณการครั้งสุดท้าย), ยอดขายบ้าน
มือสองเดือน พ.ย., รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือน พ.ย., ดัชนีราคาบ้านเดือน ต.ค., ยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้า
คงทนเดือน พ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ประจำเดือน ธ.ค.
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