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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 406 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา

เศรษฐกิจเดือนมี.ค.63 หดตัวหนัก
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี.ค. ลดลง 11.25% จากผลกระทบโควิด-19
ดัชนีเชื่อมั่นค้าปลีก Q1/63 ลดต่ำสุดใน 7 ไตรมาส แต่การค้าออนไลน์โตสวนทาง หลังคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 32.3620 บาท/ดอลลาร์ สรอ.แข็งค่าขึน้ เล็กน้อยเมือ่ เทียบกับราคาปิดเมือ่ วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 63

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทย
เดือน มี.ค.63 หดตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.63 จากการที่ภาคเศรษฐกิจหลักหดตัวเกือบทุกภาค โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเดือน มี.ค.63
ติดลบ 76.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนจากการใช้มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศในหลายประเทศรวมถึงไทย เพื่อควบคุมการระบาด
ของโรค COVID-19 ผนวกกับการส่งออกติดลบ 2.2% ซึ่งหากไม่รวมส่งออกทองคำจะติดลบสูงถึง 6.5% ส่วนการบริโภคภาคเอกชนหดตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่ อนตามการใช้จ่ายเกือบทุกหมวด ยกเว้นหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและการใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวได้ ทั้งนี้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอลง เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ติดลบสูงถึง 0.6%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. 63 อยู่ที่ 102.79 เมื่อเทียบกับ มี.ค. 62 ที่อยู่ที่
115.82 ปรับตัวลดลง 11.25% ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสแรกปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) อยู่ที่ 102.55 ลดลง 6.63% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก ทำให้สภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงต่อเนื่องในทุกๆ ประเทศ
สศอ. จึงได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของดัชนีผลผลิตอุต สาหกรรม (เอ็มพีไอ) ปี 63 ใหม่ คาดว่าจะติดลบ 6-7% และอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมก็จะติดลบ 5.5-6.5%
นายธนวรรธน์ พลวิ ช ั ย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยและประธานที ่ ป รึ ก ษาศู น ย์ พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade (Modern Trade Sentiment Index : MTSI) ประจำ
ไตรมาสที่ 1 ปี 63 อยู่ที่ระดับ 47.2 ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 62 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 51.1 โดยดัชนีปรับตัวลดลงต่ำกว่าค่าฐานที่ 50 เป็นครั้งแรก
ในรอบ 7 ไตรมาส หรือนับตั้งแต่ที่เริ่มทำการสำรวจเมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 61 และปรับตัวลดลงในทุกภาคจากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการ
แพร่ระบาดของโควิด -19 การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และการสั่งปิดกิจการชั่วคราว มาตรการยกเลิกวีซ่า 18 ประเทศ ฟรีวีซ่า 3 ประเทศ
การประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวของสายการบินในไทย ภัยแล้ง ทำให้ยอดขายลดลงในช่องทางปกติแต่เติบโตสูงในช่องทางออนไลน์เนื่องจาก
ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ คาดว่ามูลค่าความเสียหายโดยรวมฉพาะไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 3-4 แสนล้านบาท และทั้งปี 63 อยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.3620 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 63
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 32.4360 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงในช่วงต้นสั ปดาห์จากข่าวการใช้มาตรการฉุกเฉินต่อเนื่องถึงสิ้น
เดือน พ.ค. แต่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางสัปดาห์กลับมาแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากผลของค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ
รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในบางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และมาตรการเยียวยาของภาครัฐเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่
ประชาชนในส่วนต่างๆ และการเริ่มเปิดเมืองของประเทศต่างๆ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: GDP สหรั ฐฯในไตรมาสที่ 1/2020 หดตัว 4.8%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื ่อการบริโภคส่ วนบุคคล (PCE)
ในเดือน มี.ค. ลดลง 0.3%, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายประจำเดือน เม.ย. ของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 36.1, ดัชนีภาคการผลิต
ของสหรัฐในเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 41.5
• ประเทศจีน: PMI ภาคบริการในเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 53.2, PMI ภาคการผลิตเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.8, ผลกำไรของ
บริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน มี.ค. ร่วงลง 34.9%
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 2.5%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 16.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ (GDP) สหรัฐฯในไตรมาสที่
1/2020 หดตัว 4.8% เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 6 ปี, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล
(PCE) ในเดือน มี.ค. ลดลง 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ก.พ., มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายประจำเดือน เม.ย. ของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 36.1 ลดลงจากระดับ 48.5 ในเดือน มี.ค., ผลสำรวจของสถาบัน
จัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 41.5 จากระดับ 49.1 ในเดือน มี.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 53.2
เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.3 ในเดือน มี.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.8 จากระดับ 52
ในเดือน มี.ค., ผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน มี .ค. ร่วงลง 34.9% เทียบรายปี แตะที่ 3.70668 แสนล้านหยวน เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น เปิดเผยอัตราว่างงานเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 2.5% เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 2.4% ในเดือน ก.พ.
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 16.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 1 พ.ค. ที่ระดับ 19.78 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว เพิ่มขึ้น 2.84 ดอลลาร์/บาร์เรล
หรือคิดเป็น 16.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการที่กลุ่มโอเปกพลัส
ได้ตกลงที่จะลดการผลิตน้ำมันดิบลง 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากการที่บริษัทด้านพลังงาน
ของสหรัฐได้ลดแท่นขุดเจาะน้ำมันลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกันสู่ระดับ 325 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 59

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4 – 8 พฤษภาคม 2563)
•ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน มี.ค., ยอดนำเข้า ส่งออก และดุลการค้าเดือน มี.ค., ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือนเม.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ
(ISM)
•สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย.จากมาร์กิต
•ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน เม.ย., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน เม.ย.
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