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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 457 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

ช่วงวันที่ 19-23 เมษายน 2564

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ยอดการส่งออกในเดือน มี.ค. มีมลู ค่า 24,222.45 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 8.47%YoY
• ศูนย์พยากรณ์ฯ ประเมินว่า การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 3 จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจราว 2 แสน
ล้านบาท และจะส่งผลทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 64 ย่อลงมาอยู่ที่ 1.6%
• กระทรวงการคลังเหลืองบประมาณในการดูแลสถานการณ์โควิดอีกประมาณ 3.8 แสนล้านบาท
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.39 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 เม.ย. 64
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่ายอดการส่งออกในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 24,222.45 ล้านดอลลาร์ฯ
ขยายตัว 8.47% เมื่อเทียบกับปีก่อน และนับเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 28 เดือน (นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 61) ในขณะที่ยอดการส่งออกใน 3 เดือน
แรกของปีนมี้ ีมูลค่า 64,148.03 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัว 2.27% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างทบทวนเป้าหมายการส่งออก
ในปีนี้ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 4% สอดคล้องกับในช่วงที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ได้
ปรับประมาณการเพิ่มขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนยอดการนำเข้าในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 23,511.65 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 14.12% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ในขณะทีย่ อดการนำเข้าในช่วง 3 เดือนแรกของปีนมี้ ีมูลค่า 63,632.37 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัว 9.37% เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านดุลการค้า
เดือน มี.ค. เกินดุล 710.80 ล้านดอลลาร์ฯ ส่วนดุลการค้าในช่วง 3 เดือนแรกของปีนเี้ กินดุล 515.66 ล้านดอลลาร์ฯ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่า การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 ระลอกที่ 3
จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจราว 2 แสนล้านบาท และจะส่งผลทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 64 ย่อลงมาอยู่ที่ 1.6% (หรือ
ย่อลงราว 1.2% จากเดิมซึ่งอยู่ที่ 2.8% ลงมาอยู่ที่ 1.6%) ภายใต้สมมติฐานว่ารัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไว้ได้ในช่วง 2 เดือน อย่างไร
ก็ดี จากแนวโน้มเงินบาทที่อ่อนค่า (โดยทั้งปีคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 30.80 บาท/ดอลลาร์) จะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย ซึ่งศูนย์พยากรณ์ฯ ได้
ประเมินว่าการส่งออกของประเทศไทยในปีน้ีมีโอกาสขยายตัวได้ 4.7% เพิ่มขึ้นจากเดิมทีเ่ คยคาดไว้ที่ 3.5%
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า กระทรวงการคลังเหลืองบประมาณในการดูแลสถานการณ์โควิดอีกประมาณ 3.8 แสน
ล้านบาท โดยมาจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2.4 แสนล้านบาท, งบกลางของปีงบประมาณ 2564
ภายใต้งบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 99,000 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้ไปแล้วประมาณ 500 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบรรเทาโควิด-19
อีก 40,000 ล้านบาท โดยใช้ไปแล้วประมาณ 3,200 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ได้เห็นชอบให้ขยายอายุของ
มาตรการเราชนะออกไปอีก 1 เดือน เป็น 30 มิ.ย. 64 (จากเดิม 31 พ.ค. 64) เพื่อเพิ่มเวลาให้ประชาชนใช้จ่าย หลังจากได้รับผลกระทบการแพร่
ระบาดในช่วงเดือน เม.ย. 64
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.39 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 เม.ย. 64 ซึ่งปิดที่
ระดับ 31.23 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าตามภูมิภาคหลังนักลงทุนปิดรับความเสี่ยงหันไปถือครองดอลลาร์และเยนจาก
ความกังวลกรณีมีข่าวลือว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ มีแผนจะปรับขึ้นภาษีกำไรที่ได้จากการลงทุนเพิ่มอีกเกือบสองเท่า นอกจากนั้น
ปัจจัยที่นักลงทุนยังคงกังวล คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดรอบใหม่ทั้งในอินเดีย และญี่ปุ่น ในขณะทีส่ ถานการณ์
การแพร่ระบาดในประเทศไทยมีผลต่อค่าเงินบาทในวงจำกัด หลังตัวเลขส่งออกดีเกินคาด
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. ดิ่งลง 3.7%, PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน เม.ย. อยู่ที่ 60.6, PMI ภาค
บริการเบื้องต้นในเดือน เม.ย. อยู่ที่ 63.1, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 20.7%
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน เม.ย. พุ่งขึ้นแตะระดับ 63.3, PMI ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซน
ในเดือน เม.ย. อยู่ที่ 50.3
• ประเทศญี่ปุ่น: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. ลดลง 93.6%YoY, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
พื้นฐานในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1%YoY, ยอดการส่งออกของญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 16.1% YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ ฯ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. ดิ่งลง 3.7%
สู่ระดับ 6.01 ล้านยูนิต, มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน เม.ย. อยู่ที่ 60.6 จากระดับ 59.1 ในเดือน
มี.ค. ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน เม.ย. อยู่ที่ 63.1 จากระดับ 60.4 ในเดือน มี.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ
รายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 20.7% สู่ระดับ 1.021 ล้านยูนิต หลังจากดิ่งลง 16.2% ในเดือน ก.พ.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน เม.ย. พุ่งขึ้นแตะระดับ 63.3
จากระดับ 62.5 ในเดือน มี.ค. ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน เม.ย. อยู่ที่ 50.3 เพิ่มขึ้นจาก 49.6
ในเดือน มี.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นรายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. ลดลง 93.6% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน เนื่องจากญี่ปุ่นยังคงบังคับใช้ข้อจำกัดการเข้าประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ, กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร
ของญี่ปุ่นเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดการ
ส่งออกของญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 16.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนยอดการนำเข้าในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบรายปี
ส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าในเดือนมี.ค.อยู่ที่ 6.637 แสนล้านเยน หรือประมาณ 6.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ระดับ 62.14 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.99 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
1.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันจะถูกกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ขณะเดียวกันเที่ยวบินจากอินเดียยังถูกสั่งระงับใน
หลายประเทศอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 เมษายน 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน มี.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/64 (ประมาณการเบื้องต้น)
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน ก.พ.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค.
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