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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 459 ประจาวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

กนง.มติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ห่วงเศรษฐกิจรับผลกระทบโควิดระลอก 3
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค เม.ย. ลดต่าสุดเป็นประวัติการณ์จากกังวลโควิดระบาดระลอกใหม่
ดัชนีเชื่อมั่นโมเดิร์นเทรด Q1/64 ลดลงครั้งแรกใน 3 ไตรมาส กังวลผลกระทบโควิด
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เม.ย. 64

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี
โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศ
และแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ กนง. เห็นว่าโจทย์สาคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบันคือการจัดหาและการกระจายวัค ซี นให้
เพียงพอและทันการณ์ในส่วนของด้านการเงิน มาตรการที่สาคัญคือการกระจายสภาพคล่องไปยังธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพิ่ มเติ ม
จากการระบาดระลอกใหม่ โดยเฉพาะมาตรการสินเชื่อและการเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะช่วยลดภาระทางการเงินได้อย่างตรงจุดมากกว่าการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่า และยังสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กนง.จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการ
ประชุมครั้งนี้ และรักษาขีดความสามารถในการดาเนินนโยบายการเงินที่มีจากัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.อยู่ที่ 46.0 ลดลง
จากเดือน มี.ค.64 ซึ่งอยู่ที่ 48.5 โดยลดลงต่าสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 22 ปี 7 เดือน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 40.3
จาก 42.5 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทา อยู่ที่ 42.9 จาก 45.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 54.7 จาก 57.7
ทั้งนี้ผู้บริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่มีความเปราะบาง จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิดรอบที่ 3 ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อ
รายวันเพิ่มขึ้นในระดับหลักพันคน และยอดผู้เสียชีวิตรายวัน อยู่ในระดับตัวเลขสองหลักต่อเนื่องกัน ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน
เม.ย. ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด และลดลงต่าสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มทาการสารวจมาในเดือนต.ค. 41 และยังเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทด ประจาไตรมาสที่ 1 ปี 64 อยู่ที่ระดับ 46.3 การปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส และเป็นระดับต่าสุดใน
รอบ 3 ไตรมาส เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 2 และ 3 ที่แพร่กระจายในวงกว้างจนต้องมีการ
ยกเลิกจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งขึ้นอยู่กับการควบคุมสถานการณ์และการฉีดวัคซีน โดยแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่น่าจะช่วยให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกลับคืนมากที่สุดจากการส ารวจที่ผ่านมา คือโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และใช้
งบประมาณไม่มาก หอการค้าไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ และอยากให้
ภาครัฐใช้ภาคบริการเป็นกลไกที่จะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว หลังจากนั้นภาคการผลิตจะฟื้นตัวตามมาทีหลัง "เราต้องให้ออกซิเจนภาค
บริการ เช่น โรงแรมหลังสถานการณ์โควิดคลายตัวแล้ว ธุรกิจก็จะกลับมา
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เม.ย. 64
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 31.18 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ค่อนข้างผันผวนและมาปิดตลาดในระดับที่อ่อนค่า ในช่วงปลายสัปดาห์
ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของกระแสเงินทุนจากต่างประเทศ ขณะที่ค่าเงินภูมิภาคเคลื่อนไหวผสมผสานกันไป โดยตลอดทั้งสัปดาห์ยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่
จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทมากนัก
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 64.7, PMI ภาคการผลิตเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60.5,
ดัชนีภาคบริการเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 62.7, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 0.2%, สต็อกสินค้ าคงคลั ง
ภาคค้าส่งในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 1.3%, สหรัฐขาดดุลการค้าในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 5.6% โดยที่ส่งออกเพิ่มขึ้น 6.6% และนาเข้าเพิ่มขึ้น
6.3%, คาสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 1.1%
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นแตะ 53.8, ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 62.9
• ประเทศจีน: PMI ภาคบริการเดือน เม.ย. พุ่งขึ้นแตะระดับ 56.3, ภาคการผลิตเดือน เม.ย. ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 51.9, ยอดส่งออกเดื อน
เม.ย. พุ่งขึ้น 32.3% และยอดน าเข้าในเดือน เม.ย. ทะยานขึ้น 43.1% ส่งผลทาให้มียอดเกินดุลการค้าในเดือน เม.ย. ที่ระดับ 4.285
หมื่นล้านดอลลาร์
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 64.7 จากระดับ
60.4 ในเดือน มี.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60.5 จากระดับ 59.1 ในเดือน มี.ค., สถาบัน
จัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการเดือน เม.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 62.7 จากระดับ 63.7 ในเดือน มี.ค., กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% หลังจากร่วงลง 0.6% ในเดือน ก.พ., สต็อกสินค้าคงคลัง
ภาคค้าส่งในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือน ก.พ., สหรัฐขาดดุลการค้าในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 5.6%
แตะระดับที่ 7.44 หมื่นล้านดอลลาร์โดยที่ส่งออกเพิ่มขึ้ น 6.6% แตะ 2 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่นาเข้าเพิ่มขึ้น 6.3% หรือ 2.745 แสนล้าน
ดอลลาร์, คาสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 1.1% แตะ 5.129 แสนล้านดอลลาร์ หลังจากที่ปรับตัวลดลง 0.5% ในเดือน ก.พ.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นแตะ 53.8 จากเดือน มี.ค.
ที่ระดับ 53.2, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 62.9 จากระดับ 62.5 ในเดือน มี.ค.
ประเทศจีน: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน เม.ย. พุ่งขึ้นแตะระดับ 56.3 จากระดับ 54.3 ในเดือน มี.ค.,
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน เม.ย. ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 51.9 จากระดับ 50.6 ในเดือน มี.ค., ส านักงานศุลกากรจีน
(GAC) รายงานยอดส่งออกเดือน เม.ย. พุ่งขึ้น 32.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 2.6392 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนยอดนาเข้าในเดือน เม.ย.
ทะยานขึ้น 43.1% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลทาให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน เม.ย. ที่ระดับ 4.285 หมื่นล้านดอลลาร์
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ระดับ 64.90 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.32 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 2.1%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรป แม้ว่ายังคงมีค วามวิตก
เกี่ยวกับจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม นอกจากนี้เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงได้ช่วยหนุนสัญญาน้ามันดิบได้อีก

ประเด็นที่นา่ จับตามองในสัปดาห์นี้ (10 – 14 พฤษภาคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนมี.ค., ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนเม.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมี.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.
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