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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 407 ประจาวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

เงินเฟ้อ ลดลง 2.99% ต่าสุดรอบ 10 ปี
ดัชนีเชื่อมั่นฯ ต่าสุดรอบ 21 ปี
ยกเว้นค่าธรรมเนียมอุ้มโรงงาน56,598 แห่ง แนวหน้านายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) รายงานเศรษฐกิจไทยหดตัวลึก
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 32.28 บาท/ดอลลาร์ สรอ.แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 และแข็งค่าสุด
ในรอบ 1 เดือนครึ่ง

กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนเม.ย. 63 เท่ากับ 98.3 ลดลง 2.99% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
ต่าสุดในรอบ 10 ปี 9 เดือน ผลมาจากการลดลงของสินค้าในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะน้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลงต่าสุดในรอบ 11 ปี 2 เดือน
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจาเดือน เม.ย. 63 อยู่ที่ระดับ 47.2
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 50.3 ซึ่งต่าสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ทาการสารวจ ในรอบ 259 เดือน หรือ 21 ปี 7 เดือน และยัง
ต่ากว่าระดับ 100 อย่างมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมน่าจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะถดถอยจากวิกฤติ COVID-19
ทั่วโลก อาจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมากต่อกาลังซื้อภายในประเทศ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ธุรกิจโดยทั่วไป และการจ้างงานในอนาคต
กระทรวงอุตสาหกรรม เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ แก่ผู้ ประกอบ
กิจการโรงงาน โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ทุกขนาด เป็นเวลา 1 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่พ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
คาดว่า กฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2563 เบื้องต้นมีโรงงานที่เข้าข่าย 56,598 ราย และคาดว่า
ภาครัฐจะเสียรายได้ประมาณ 231 ล้านบาท
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย 63 ภายใต้สมมุติฐานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด
สามารถควบคุมได้ในไตรมาสที่ 2 และไม่มีการแพร่ระบาดซ้า ส าหรับเศรษฐกิจไทย แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันจะ
สามารถควบคุมจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ได้ และมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ แต่การดาเนินมาตรการรักษาระยะห่างจะทาให้ การด าเนิน
ธุรกิจและการดาเนินชีวิตประจาวันของคนทั่วไปต้องปรับไปสู่รูปแบบใหม่ (นิว นอร์มอล) ซึ่งจะมีผลทาให้เศรษฐกิจไทยมีขนาดเล็กลงเมื่ อเทียบ
กับกรณีที่ไม่มีโรคระบาด โดยตัวแปรยังอยู่ที่วัคซีนรักษาโรค ที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปี ในการเข้าถึงประชากรจานวนมาก กกร.จึงพิจารณา
กรอบการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยใหม่ที่ -5.0% ถึง -3.0% (จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 1.5-2.0%) โดยในเดือน เม.ย. ได้มีการปรับลดคาดการณ์
ส่งออกมาอยู่ที่ -10.0% ถึง -5.0% และปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อลงมาเป็น -1.5% ถึง 0.0% ไปแล้ว
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.280 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 32.362 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทตลอดทั้งสัปดาห์อ่อนค่า อย่างต่อเนื่อง แต่กลับแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ และเป็น
การแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังการเปิดเผยตัวเลขผู้ว่างงานที่พุ่งขึ้นในสหรัฐ
อีกทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ
อ่อนค่าต่อเนื่อง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขาดดุลการค้าในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 11.6%, ยอดน าเข้าของสหรัฐในเดือน มี.ค. ลดลง 6.2%, ยอดส่งออก
ลดลง 9.6%, คาสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน มี.ค. ลดลง 10.3%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุ ดท้ าย
ของสหรัฐในเดือน เม.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 26.7
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน เม.ย. ดิ่งลงสู่ระดับ 12.0
• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 3.5%, ยอดนาเข้าเดือน เม.ย. ร่วงลง 14.2%
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ลดลง 6%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 25.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดขาดดุลการค้าในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 11.6% แตะที่ระดับ 4.44 หมื่นล้านดอลลาร์
โดยยอดนาเข้าของสหรัฐในเดือน มี .ค. ลดลง 6.2% แตะที่ระดับ 2.322 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดส่งออกลดลง 9.6% สู่ระดับ 1.877
แสนล้านดอลลาร์, คาสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน มี .ค. ลดลง 10.3% หลังจากหดตัวลง 0.1% ในเดือน ก.พ., มาร์กิตเปิดเผยดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน เม.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 26.7 จากระดับ 39.8 ในเดือน มี.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน เม.ย. ดิ่งลงสู่ระดับ 12.0
จากระดับ 26.4 ในเดือน มี.ค.
ประเทศจีน: ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 3.5% ส่วนยอดนาเข้าเดือน เม.ย. ร่วงลง
14.2% ทาให้ยอดเกินดุลการค้าของจีนในเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 4.534 หมื่นล้านดอลลาร์
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน มี .ค.
ที่ผ่านมา ลดลง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 25.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซั ส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. ที่ระดับ 24.74 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.19 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
25.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ามันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุ ดเจาะ
น้ามันของสหรัฐเปิดเผยแท่นขุดเจาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจานวนลดลง 34 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 374 แท่น
นอกจากนี้ ตลาดน้ามันยังได้แรงหนุนจากการปรับลดการผลิตน้ามันดิบทั่วโลกเกือบ 14 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.

ประเด็นที่นา่ จับตามองในสัปดาห์นี้ (11 - 15 พฤษภาคม 2563)
•ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย., ราคานาเข้าและราคาส่งออก
เดือนเม.ย.
•ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือนมี.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมี.ค.
•ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.
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