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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 440 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ช่วงวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี
• ยอดการส่งออกสินค้าของประเทศไทยในเดือน พ.ย. มีมูลค่า 18,932.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 3.65%YoY
• ครม. รับทราบเป้าหมายนโยบายการเงินปี 64 ที่กระทรวงคลังเสนอเข้ามา โดยกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่
ในช่วง 1-3%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.08 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 63
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดย กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงด้านต่ำและความไม่แน่นอนสูงใน
ระยะข้างหน้า จึงยังต้องการแรงสนับสนุนจากดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กนง. คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัว -6.6% ในปี
63 ดีกว่าที่ประเมินไว้เดิมว่าจะหดตัว 7.8% จากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวดีขึ้น และคาดว่าเศรษฐกิจกลับมาขยายตัว
3.2% ในปี 64 และขยายตัว 4.8% ในปี 65
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกสินค้าของประเทศไทยในเดือน พ.ย.
มีมูลค่า 18,932.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 3.65% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดการนำเข้าสินค้ามีมูลค่า 18,880.07
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 0.99% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือน พ.ย. เกินดุล 52.59 ล้านดอลลาร์ฯ ในขณะ
ที่ภาพรวมในช่วง 11 เดือนของปี 63 การส่งออกมีมูลค่ารวม 211,385.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 6.92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ส่วนการนำเข้ามีมูลค่ารวม 187,872.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 13.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลทำให้ดุลการค้า
เกินดุล 23,512.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นว่าปี 63 การส่งออกจะติดลบไม่เกิน 7% ตามที่เคยคาดการณ์ไว้เดิม ส่วน
การส่งออกในปี 64 คาดว่าจะพลิกกลับมาเติบโตประมาณ 4% จากผลของฐานที่ต่ำในปีนี้
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. รับทราบเป้าหมายนโยบาย
การเงินปี 64 ที่กระทรวงคลังเสนอเข้ามา โดยกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วง 1-3% ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สอดคล้องศักยภาพในปัจจุบัน รวมถึงเกี่ยวข้องนโยบายการเงิน
ภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ยืดหยุ่น และมีเป้าหมายหลักในการรักษาเสถียรภาพ ซึ่งได้มีการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องการแพร่ระบาดโควิด-19 เข้า
มาด้วยแล้ว
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.08 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 63 ซึ่งปิดที่
ระดับ 29.83 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ตามสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาคท่ามกลางสัญญาณเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น
จากการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย อย่างไรก็ดีเงินบาทได้มีการลดช่วงอ่อนค่า และทยอยฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนช่วงท้ายๆ
สัปดาห์ตามแรงขายเงินดอลลาร์เพื่อปรับโพสิชัน หลังจากที่ประชุม ศบค. กำหนดมาตรการดูแลสถานการณ์โควิดในประเทศ โดยให้มีการคุมเข้ม
เฉพาะบางพื้นที่ ไม่ได้ล็อกดาวน์ทั่วประเทศ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประจำไตรมาสที่ 3/63 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) ขยายตัว 33.4%QoQ,
ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน พ.ย. ดิ่งลง 11.0%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.9%, ยอดขายบ้านมือ
สองในเดือน พ.ย. ร่วงลง 2.5%
• ประเทศจีน: ธนาคารโลกระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนกลับคืนสู่ภาวะปกติเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
• ประเทศญี่ปุ่น: ตัวเลขค้าปลีกในเดือน พ.ย. ปรับตัวลดลง 2% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 3/63 (ประมาณ
การครั้งสุดท้าย) ขยายตัว 33.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน พ.ย. ดิ่งลง 11.0% สู่ระดับ 841,000 ยูนิต, ยอด
สั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.9% หลังจากพุ่งขึ้น 1.8% ในเดือน ต.ค., สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของ
สหรัฐฯ เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ย. ลดลง 2.5% สู่ระดับ 6.69 ล้านยูนิต หลังจากแตะระดับ 6.85 ล้านยูนิตในเดือน ต.ค.
ประเทศจีน: ธนาคารโลกเปิดเผยรายงานฉบับล่าสุดระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนกลับคืนสู่ภาวะปกติเร็วกว่าที่คาดการณ์
ไว้ โดยรายงานเปิดเผยว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ใ นการควบคุมโรคระบาด การให้ความช่วยเหลือด้วยการออก
นโยบายที่ชัดเจน และการส่งออกที่กลับมาฟื้นตัว ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนจะขยายตัว 2% ใน
ปีน้ี และจะขยายตัว 7.9% ในปี 2564
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นรายงานว่าตัวเลขค้าปลีกในเดือน พ.ย. ปรับตัวลดลง 2% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. หลังญี่ปุ่นเผชิญกับ
การระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการซื้อสินค้าลดลง
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ระดับ 48.23 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.87 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
2.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ หลังจากพบว่าไวรัสโควิด-19
มีการกลายพันธุแ์ ละแพร่เชื้อได้รวดเร็วกว่าเดิมในอังกฤษ ซึ่งทำให้ประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศทั้งในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง ได้ออก
มาตรการจำกัดการเดินทางจากอังกฤษ และการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งในยุโรปและสหรัฐ ฯ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ
ต้องการใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 ธันวาคม 2563-1 มกราคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน ธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือน ธ.ค., ยอดทำสัญญา
ขายบ้านทีร่ อปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือน พ.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือน พ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ธ.ค., ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ธ.ค.
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