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ที่มา: NESDC BOT MOC และ MOTS วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS  (ประมาณการ ณ วนัท่ี 24 พ.ย. 2020)
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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do 
not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There 
is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the 
particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all 
information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

ตลาดแรงงานยังคงเปราะบางสูง กดดันการบรโิภคภาคครวัเรอืน
มาตรการแบง่เบาภาระค่าใช้จ่ายโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
ประเทศและการบรโิภคมีส่วนช่วยพยุงการบรโิภคภาคเอกชนได้บางส่วน

ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่แน่นอน รวมทั้งยังมี
ก าลังการผลิตส่วนเกิน ท าให้เอกชนชะลอการลงทุนออกไป

คาดวา่การลงทุนภาคเอกชนจะกลับมาขยายตัวได้ในปี 2021 ตาม
ความไม่แน่นอนที่ลดลง

ขยายตัวได้ปกติตามการเบกิรายจ่ายประจ า
การเบกิจ่ายงบลงทุนของรฐับาลจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญของ
เศรษฐกิจ

ส่งออกเริม่เห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทาง
เศรษฐกิจโลกแต่ยังคงมีความเส่ียงด้านต่าจากการแพรร่ะบาดระลอก
ใหม่ในหลายภูมิภาค 

การน าเข้ายังคงหดตัวสูงจากการชะลอตัวของอปุสงค์ในประเทศ 
ประกอบกับราคาน้ามันที่ชะลอลงมากกระทบสินค้าที่เก่ียวเนื่อง  

ราคาพลังงานปรบัตัวลดลงจากอปุทานส่วนเกินที่เพ่ิมขึ้นสวนทางกับ
ความต้องการใช้น้ามันที่ลดลง รวมทั้งก าลังซื้อที่ลดลง กดดันเงนิเฟ้อ
ทั่วไปในปี 2020

อตัราเงนิเฟ้อทั่วไปในปี 2021 มีแนวโน้มขยายตัว สอดคล้องกับการ
ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ

GDP

การแพรร่ะบาดระลอกสองในหลายประเทศและมาตรการควบคุมโรค
ของไทยเป็นอปุสรรคต่อการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

คาดวา่มาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นของไทยจะยังบงัคับใช้ต่อเนือง
จนกวา่จะมีวคัซีนใช้อย่างแพรห่ลายทั่วโลก ท าให้ในปีหน้า
นักท่องเที่ยวต่างชาติจะขยายตัวได้อย่างจ ากัด

ดุลบญัชีเดินสะพัดเกินดุลจากการเกินดุลการค้า
เม็ดเงนิไหลกลับเข้าตลาดเกิดใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ดอลลารฯ์ มี
แนวโน้มออ่นค่า  

ธนาคารกลางส าคัญยังคงต้องใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงนิ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือลดผลกระทบของ COVID-19

มีโอกาสที่ กนง.จะปรบัลดดอกเบีย้ได้อกีครัง้ รวมทั้งออกมาตรการ
เยียวยาต่างๆ เพ่ิมเติมหากเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวได้ช้าและเปราะบาง
มากขึ้น


