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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 410 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ช่วงวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน เม.ย. หดตัวลงร้อยละ 17.21 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
• ตัง้ แต่ต้นปีจนถึงปัจจุบนั สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนเสริมสภาพ
คล่องให้กับภาคธุรกิจแล้วกว่า 1.5 แสนล้านบาท
• แรงงานไทยมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างรวม 8.4 ล้านคน ในปี 63
• ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 63 บสย. สามารถอนุมัติการค้ำประกันสินเชื่อได้มากถึง 100,000 ล้านบาท
• ยอดจัดตั้งบริษัทใหม่ในเดือน เม.ย. มีจำนวน 3,996 ราย ลดลง 33%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.81 บาท/ดอลลาร์ สรอ.แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
เดือน เม.ย. หดตัวลงร้อยละ 17.21 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวและโรงงาน
อุตสาหกรรมบางส่วนมีการหยุดการผลิตชั่วคราว อย่างไรก็ตาม หลังการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งช่วยดันให้อุตสาหกรรมอาหารกลับมาขยายตัว
ครั้งแรกในรอบ 9 เดือน ในขณะที่อุตสาหกรรมยามีการขยายตัว 3 เดือนต่อเนื่องกัน, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี
จนถึงปัจจุบัน สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจแล้วกว่า
1.5 แสนล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนธปท. 58,000 ล้านบาท ซอฟต์โลนธนาคารออมสิน 55,000 ล้านบาท และเงินกู้จาก
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อีก 35,000 ล้านบาท,
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า แรงงานไทยมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างรวม 8.4 ล้านคน ในปี 63 โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ แรงงานในภาคการท่องเที่ยว ไม่รวมสาขาการค้าส่ง และการค้าปลีก 2.5 ล้านคน, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 1.5 ล้านคน
และการจ้างงานในภาคบริการ 4.4 ล้านคน ไม่รวมผลกระทบจากภัยแล้งที่ส่งผลต่อการจ้างงานภาคเกษตรกรรม ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบอีกประมาณ 6 ล้านคน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 63 บสย. สามารถที่จะอนุมัติการค้ำประกัน
สินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากถึง 100,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง บสย.มา,
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยว่า ยอดจัดตั้งบริษัทใหม่ในเดือน เม.ย. มีจำนวน 3,996 ราย ลดลง 33% เหตุได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้
ผู้ประกอบการรอดูสถานการณ์ บางรายไม่สะดวกเดินทางไปจด แม้จะเพิ่มความสะดวกในการยื่นทางออนไลน์ แต่ก็ยังชะลอตัว โดยร้านอาหาร
ยอดลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวทีห่ ดตัว
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ทผี่ ่านมาปิดที่ 31.81 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 31.89 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยตลอดทั้งสัปดาห์ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุล
หลักอื่นๆ นอกจากนี้แรงซื้อดอลลาร์จากฝั่งผู้นำเข้าในช่วงสิ้นเดือนเริ่มหมดไปแล้ว ในขณะเดียวกันสถานการณ์การชุมนุมในฮ่องกง และปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังเป็นปัจจัยที่ตลาดจับตามอง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 1/2563 (ประมาณการครั้งที่ 2) หดตัวลง 5.0%, ยอดผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ในสัปดาห์ก่อนมีจำนวน 2.1 ล้านราย, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นเกือบ 1%MoM, ยอด
สั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน เม.ย. ดิ่งลง 17.2%
• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน เม.ย. ปรับตัวลง 4.3%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. ร่วงลง 9.7%MoM, ยอดค้าปลีกในเดือน เม.ย. ลดลงมากถึง 9.6%MoM
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 1/2563 (ประมาณการ
ครั้งที่ 2) หดตัวลง 5.0% ซึ่งแย่กว่าตัวเลขจากการประมาณการครั้งที่ 1 ที่ระบุว่าหดตัวลง 4.8% โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของ
รัฐบาล, กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ในสัปดาห์ก่อนมีจำนวน 2.1 ล้านราย ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดับ 2.05 ล้านราย ทั้งนี้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานดังกล่าวบ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้ชาวอเมริกันตกงาน
สูงถึง 40 ล้านรายนับตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นเกือบ 1% เมื่อเทียบราย
เดือน, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน เม.ย. ดิ่งลง 17.2% หลังจากร่วงลง 16.6% ในเดือน มี.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน เม.ย. ปรับตัวลง 4.3% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี จากทีท่ รุดตัวลง 34.9% ในเดือน มี.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. ร่วงลง 9.7%
เมื่อเทียบเป็นรายเดือน, กระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเผยยอดค้าปลีกในเดือน เม.ย. ลดลงมากถึง 9.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. ที่ระดับ 35.49 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.24 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 6.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการผลิตน้ำมันดิบที่ลดลงทั่วโลก และ
จากการคาดว่าอุปสงค์น้ำมันจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่ต่างๆ ของสหรัฐรวมถึงนิวยอร์ก ซิตี้ และประเทศอื่นๆ เริ่มเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งภายหลัง
การล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนั้นราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากจำนวนของแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซของ
สหรัฐลดลง 17 แท่น สู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 301 แท่นในสัปดาห์นี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 มิถุนายน 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน พ.ค. จากมาร์กิต, การใช้จ่าย
ด้านการก่อสร้างเดือน เม.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือน พ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน
เม.ย., ดุลการค้าเดือน เม.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน พ.ค. จากมาร์กิต, อัตราว่างงาน
เดือน เม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย., ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน พ.ค. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
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