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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 448 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 4/63 หดตัวลง 4.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 83.5 (ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน)
ในเดือน ม.ค. มียอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 74,132 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13.53%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 29.99 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 4/63 หดตัวลง 4.2%
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/63 ขยายตัวจากในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง
ขณะที่ภาพรวมของจีดีพีปี 63 หดตัว -6.1% (ซึ่งต่ำสุดในรอบ 22 ปี นับตั้งแต่วิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อปี 41 ที่ติดลบ 7.6%) สาเหตุมาจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภายในประเทศ ในขณะที่การส่งออกในปี 63 ติดลบ 6.6% ส่วนการ
นำเข้าติดลบ 13.5% นอกจากนั้น สศช. ยังได้คาดการณ์จีดีพีปี 64 ว่าจะขยายตัวอยู่ในก่อบ 2.5-3.5% มีค่ากลางที่ 3% ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลง
จากคาดการณ์เดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวในช่วง 3.5-4.5% เนื่องจากยังมีผลกระทบจากการระบาดของโควิดรอบใหม่ในไตรมาสที่
1/64 และคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาเพียง 3.2 ล้านคน ในช่วงไตรมาสที่ 4/64 ลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะกลับมา
5 ล้านคน
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. อยู่ที่
ระดับ 83.5 ปรับตัวลดลงจากระดับ 85.8 ในเดือน ธ.ค. โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และต่ำสุดในรอบ 6 เดือน เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่า
รอบแรก และขยายขอบเขตในหลายจังหวัด ส่งผลให้ภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยกำหนดพื้นที่ควบคุมตามความรุนแรง
ของสถานการณ์ รวมทั้งมีความเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดเผยว่า
ในเดือน ม.ค. มียอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 74,132 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13.53% โดยการส่งออกเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ
เนื่องจากยอดการส่งออกไปยัง 3 ตลาด คือ ตลาดเอเชีย, ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดแอฟริกา ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ในเดือน ม.ค. ผลิต
ได้ทั้งสิ้น 148,118 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.21% ขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ เดือน ม.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 55,208 คัน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 21.3%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 29.99 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64
โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ (ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินหลักในภูมิภาค) เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่า ขึ้นตาม
การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ท่ามกลางสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ดี เงินบาทได้ลดช่วงอ่อน
ค่าลงบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากกรอบขาขึ้นของเงินดอลลาร์ฯ ถูกจำกัดลง หลังจากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของ
สหรัฐฯ ออกมาแย่กว่าตัวเลขที่ตลาดคาดการณ์
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 5.3%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 1.3%, PMI ภาคการ
ผลิตเบื้องต้นในเดือน ก.พ. อยู่ที่ 58.5, PMI ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.พ. อยู่ที่ 58.9, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ม.ค.
เพิ่มขึ้น 0.6%
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.พ. อยู่ทรี่ ะดับ 57.7 และ 44.7 ตามลำดับ
• ประเทศจีน: ยอดขายรวมของธุรกิจค้าปลีกและบริการส่งอาหารในจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 28.7%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดการส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 6.4%YoY ยอดการนำเข้าเดือน ม.ค. ลดลง 9.5%YoY ส่งผลทำให้ดุลการค้า
ในเดือน ม.ค. ขาดดุลทั้งสิ้น 3.2386 แสนล้านเยน
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่า ยอดค้าปลีกในเดือน ม.ค. พุง่ ขึ้น 5.3% หลังจากที่ปรับลดลง 1.0% ในเดือน ธ.ค.,
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 1.3% หลังจากที่ปรับตัวขึ้นเพียง 0.3% ในเดือน ธ.ค., มาร์กิต
เผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน ก.พ. อยู่ที่ 58.5 ลดลงจากระดับ 59.2 ในเดือน ม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.พ. อยู่ที่ 58.9 เพิ่มขึ้นจากระดับ 58.3 ในเดือน ม.ค., สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
ของสหรัฐฯ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 6.69 ล้านยูนิต
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 57.7 จากระดับ
54.8 ในเดือนม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.พ. ลดลงสู่ระดับ 44.7 จากระดับ 45.4 ในเดือน ม.ค.
ประเทศจีน: กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) เผยว่ายอดขายรวมของธุรกิจค้าปลีกและบริการส่งอาหารในจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่
ผ่านมาเพิ่มขึ้น 28.7% แตะระดับ 8.21 แสนล้านหยวน (1.275 แสนล้านดอลลาร์)
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดการส่งออกเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 5.78 ล้านล้าน
เยน (5.45 หมื่นล้านดอลลาร์) ส่วนยอดการนำเข้าเดือน ม.ค. ลดลง 9.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 6.10 ล้านล้านเยน และส่งผลทำให้
ดุลการค้าในเดือน ม.ค. ขาดดุลทั้งสิ้น 3.2386 แสนล้านเยน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ระดับ 59.24 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.23 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.3%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนเทขายสัญญาน้ำมันดิบเพื่อทำกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นติดต่อกันหลายวัน
อันเนื่องมาจากสภาพอากาศหนาวเย็นในรัฐเท็กซัสทีส่ ่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ นอกจากนั้นตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากข่าวอิรัก
ส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือน ก.พ.

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (22-26 กุมภาพันธ์ 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือน ม.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ม.ค., ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิด
การขาย (Pending Home Sales) เดือน ม.ค., ดัชนีการผลิตเดือน ก.พ. จากเฟดสาขาดัลลัส
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ., อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน ม.ค., ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
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