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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 402 ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563

ช่วงวันที่ 30 มีนาคม–3 เมษายน 2563

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ก.การคลังเตรียมเสนอกรอบมาตรการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ชุดที่ 3 ต่อ
ที่ประชุม ครม. ในวันที่ 7 เม.ย.
• ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีโอกาสที่สินค้าไทยจะส่งออกได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม่ สินค้าอาหาร
• ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจ มี.ค. 63 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ 44.1 มาอยู่ที่ 42.6
• ธนาคารโลกประจำประเทศไทย คาดว่าจีดีพีไทยในปี 63 จะติดลบ 3-5%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.97 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มี.ค.
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในการประชุม ครม. นัดพิเศษเมื่อวันที่ 3 เม.ย. กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอ
กรอบมาตรการเยียวยา และดูแลเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ชุดที่ 3 ที่ได้หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่อที่ประชุม ครม. ในวันที่ 7 เม.ย. โดยมาตรการที่จะ
ออกมานั้นจะดูแลเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนต่อจากนี้ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.การดูแลและเยียวยาประชาชนอย่างต่อเนื่อง 2.
ผู้ประกอบการ 3.เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรฐานใหญ่ของประเทศ 4. ดูแลเสถียรภาพตลาดเงินและตลาดทุนไทย, นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังมีโอกาสที่สินค้าไทยจะส่งออกได้มากขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุ่มสินค้าอาหาร โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูป สินค้าที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ อาหารแห้ง ข้าว อาหารกระป๋อง ซึ่งไทยมีกำลังผลิตเพื่อบริโภคและ
ส่งออกที่เพียงพอกับความต้องการ แม้ในช่วงแรกของการระบาด ทำให้จีนปิดประเทศ แต่ปัจจุบันการขนส่งสินค้าและการส่งออกคลี่คลายแล้ว
และการส่งออกน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ มี.ค. 63 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ 44.1 มาอยู่ที่
42.6 จากภาคที่มิใช่การผลิตเป็นสำคัญ นำโดยกลุ่มขนส่งที่มีความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อและผลประกอบการลดลงมาก ส่ งผลให้ความเชื่อมั่นด้าน
การลงทุนและการจ้างงานลดลงด้วย ส่วนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ลดลงจากเดือนก่อนสู่ระดับ 43.6 ซึ่งเป็นการลดลงต่ำกว่าระดับ 50 เป็น
ครั้งแรกนับตั้งแต่ ก.ค. ปี 58 และลดลงในทุก Sector จากความกังวลเรื่องสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นวงกว้างมากขึ้นและมี
แนวโน้มยืดเยื้อ, นางเบอร์กิท ฮานสล์ ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย เผยว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หาก
กรณีสถานการณ์ย่ำแย่ หรือเกิดภาวะช็อกจากโควิด-19 จะทำให้การเติบโตจีดีพีของจีนอาจขยายตัวได้เพียง 0.1% จากคาดการณ์เดิมปี 2562 ว่า
จะเติบโต 6.1% ขณะที่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิกจะติดลบ 0.5% จากประมาณการเดิม 5.8% พร้อมคาดว่าจีดีพีไทยในปี 63 จะ
ติดลบ 3-5% จากภาคการท่องเที่ยวและส่งออกซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักติดลบ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.97 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมาซึ่ง
ปิดที่ระดับ 32.61 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องมาตลอดสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรง จึงเทขายเงินสกุลอื่นเพื่อกลับไปถือครองดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังเป็นปัจจัย
กดดันเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของสหรัฐ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 48.5, ดัชนีภาคการผลิตในเดือน มี.ค.
ร่วงลงสู่ระดับ 49.1, คำสั่งซื้อภาคโรงงานทรงตัวในเดือน ก.พ., อัตราการว่างงานในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 4.4%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ดิ่งลงสู่ระดับ 26.4
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 52.3, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
เดือน มี.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 52
• ประเทศญี่ปุ่น : ยอดขายรถยนต์ใหม่ในเดือน มี.ค. ลดลง 10.2%YoY, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.4%MoM,
อัตราการว่างงานเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 2.4% (เท่ากับเดือนก่อน)
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 31.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 48.5 จากระดับ 50.7
ในเดือน ก.พ., สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 49.1 จากระดับ 50.1 ในเดือน
ก.พ., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าคำสั่งซื้อภาคโรงงานทรงตัวในเดือน ก.พ. หลังจากลดลง 0.5% ในเดือน ม.ค., กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงาน
ว่าอัตราการว่างงานในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 4.4% หลังจากแตะระดับ 3.5% ในเดือน ก.พ.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มี.ค. ดิ่งลงสู่ระดับ 26.4
จากระดับ 52.6 ในเดือน ก.พ.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 52.3
จากระดับ 29.6 ในเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน มี.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับ 52 จากระดับ 35.7 ในเดือน ก.พ.
ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมผู้ค้ายานยนต์ของญี่ปุ่นเผยว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ในเดือน มี.ค. ลดลง 10.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี, กระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน, กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เผยว่าอัตราการว่างงานเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 2.4% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้นประมาณ 31.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ค. ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เม.ย. ที่ระดับ 28.34 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.83 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 31.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่กลุ่มประเทศผู้สง่ ออกน้ำมัน (โอเปก) จะบรรลุข้อตกลงปรับลดกำลัง
การผลิตในการประชุมในวัน ที่ 6 เม.ย. นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากแนวโน้มที่การผลิตน้ำมันของสหรัฐอาจจะลดลงในช่วงหลาย
สัปดาห์ข้างหน้าสาเหตุจากจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันลดลง 62 แท่น สู่ระดับ 562 แท่น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ 6-10 เมษายน 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.พ.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ก.พ., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน มี.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน
ก.พ., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.พ.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน มี.ค.
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