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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 408 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา

ครม. อนุมัติขยายเวลายกเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชนอีก 3 ปี
สนพ. เผยพิษโควิดฉุดการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลดลง 3.9% Q1/63 พร้อมปรับคาดการณ์ปี 63 เป็นติดลบ 6%
ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทยร่วงต่อเนื่อง ต่ำสุดในรอบ 28 เดือน
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนอีก 3 เดือน คาดฟื้นตัวหวังโควิดจบ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดที่ 32.082 บาท/ดอลลาร์ สรอ.แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 8 พ.ค. 63

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายเวลายกเว้นภาษี ตามมาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้ไม่เกิน
1.8 ล้านบาทต่อปี ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์พลังงานในไตรมาส 1/63 การ
ใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศลดลง 3.5% เป็นการลดลงของการใช้น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ สอดคล้องกับการขยายตัว ทางเศรฐกิจของประเทศ
ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) คาดการณ์ไว้ ว่าจะขยายตัวประมาณ 1.5-2.5% ชะลอตัวลงจากปีก่อน
ตามข้อจำกัดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล สำหรับการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายลดลง 3.9% ดังนั้น สนพ. จึงปรับคาดการณ์การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของปี 63 เป็นลดลง 6.0% จากเดิมคาดว่าจะเติบโต
2.5% โดยเป็นการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ลดลง 6.3% คิดเป็น 134 ล้านลิตรต่อวัน
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน เม.ย. 63 อยู่ที่ระดับ 32.1
ถือว่าต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ที่เริ่มมีการสำรวจหรือ ต่ำสุดในรอบ 28 เดือน และดัชนีความเชื่อมั่นลดลงทุกภาค
โดยปัจจัยลบยังคงเป็นเรื่องของการระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออยู่อย่างต่อเนื่อง การใช้มาตรการ ล็อกดาวน์ การประกาศ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน การปิดกิจการบางประเภท รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร และปัญหาการว่างงานจาก
การปิดธุรกิจในบางประเภท
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยถึง ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ประจำเดือน พ.ค. 63 โดยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือน
ข้างหน้า ก.ค. 63 อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว จากระดับ 56.70 มาอยู่ที่ระดับ 80.40 หลังจากปรับตัวลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาติดต่อกัน 3 เดือน ซึ่งการ
สำรวจ พบว่านักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและการฟื้นตัว
ของภาคท่องเที่ยว รวมถึงการค้นพบวัคซีนป้องกันโควิด-19
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.082 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 8 พ.ค. 63
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 32.28 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทตลอดทั้งสัปดาห์แข็งค่ากว่าสัปดาห์ก่อนตลอดทั้งสัปดาห์ จากปัจจัยภายในเรื่อง
การผ่อนคลายมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 อีกทั้งประธานเฟดประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเผชิญกับความไม่แน่นอน
และมีความเสี่ยงในช่วงขาลงส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง แต่มีปัจจัยเกื้อหนุนให้ค่าดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัวเล็กน้อยคือการที่
เฟดจะไม่เข้าไปมีบทบาทต่อการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ ส่งผลให้ค่าดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากต้นสัปดาห์
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน เม.ย. ลดลง 0.8%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. ลดลง 1.3%
• ประเทศจีน: ดัชนีว่าราคาผู้ผลิตภาคโรงงาน (PPI) ในเดือน เม.ย. ลดลงอยู่ที่ระดับ -3.1%, ดัชนีผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย.
ขยายตั วอยู ่ ท ี ่ ระดั บ 3.3%, ยอดการลงทุ นในสิ นทรั พย์ ถาวร (FAI) ในช่ วง 4 เดื อนแรกของปี นี้ ร่ วงลง 10.3%, การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 3.9%, ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย. ปรับตัวลง 7.5%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน มี.ค. อยู่ที่1.97 ล้านล้านเยน, ยอดเกินดุลการค้าสินค้าในเดือน มี.ค. อยู่ที่ 1.031
แสนล้านเยน
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 19.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน เม.ย. ดิ่งลง 0.8% หลังจากลดลง 0.4% ใน
เดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. ดิ่งลง 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากลดลง 0.2% ในเดือน มี.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ได้เปิดเผยดัชนีว่าราคาผู้ผลิตภาคโรงงาน (PPI) ของจีนในเดือน เม.ย. ลดลงอยู่ที่
ระดับ -3.1% และยังปรับตัวลงรุนแรงกว่าในเดือน มี.ค. ซึ่งลดลงเพียง 1.5%, ดัชนีผู้บริโภค (CPI) ของจีนในเดือน เม.ย. ได้ขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นอยู่ที่ระดับ 3.3% และต่ำกว่าในเดือน มี.ค. ซึ่งมีการขยายตัว 4.3%, ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้
ร่วงลง 10.3% แตะที่ระดับ 13.68 ล้านล้านหยวน (1.93 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ), การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 3.9%
เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งดีดตัวขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลง 1.1% ในเดือน มี.ค., ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย. ปรับตัวลง 7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน มี.ค. อยู่ที่1.97 ล้านล้านเยน (1.84 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ),
กระทรวงการคลังรายงานยอดเกินดุลการค้าสินค้าในเดือน มี.ค. อยู่ที่ 1.031 แสนล้านเยน ขณะที่ยอดเกินดุลการค้าด้านการบริการอยู่ที่ 7.2
หมื่นล้านเยน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 19.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 63 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. ที่ระดับ 29.43 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.69 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 19.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการที่บรรดาผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ปรับลด
การผลิตลง และมีสัญญาณการฟื้นตัวของอุ ปสงค์น้ำมันดิบ หลังจากทั่วโลกผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อเปิดดำเนิ นการธุรกิจต่างๆ
นอกจากนี้แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 35 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 339 แท่น ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด
เป็นประวัติการณ์

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18 – 22 พฤษภาคม 2563)
•ประเทศสหรัฐฯ: ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ค.จากมาร์กิต,
ยอดขายบ้านมือสองเดือนเม.ย.
•ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนมี.ค., ดุลการค้าเดือนเม.ย.
•ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนเม.ย.
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