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เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2563 อยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง โดยการ
ส่งออกสิน ค้ าที่ไ ม่ รวมทองคา การผลิต ภาคอุต สาหกรรม เครื่อ งชี้การลงทุ น
ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่เครื่องชี้ การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรขยายตัว
สูงขึ้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน
ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปีกอ่ น ตามปัจจัยด้านรายได้ที่ยัง
อ่อนแอ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งสถาบันการเงินที่
ยังระมัดระวังในการให้สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือน หลังคุณภาพสินเชื่อด้อยลง แม้
รายได้เกษตรกรจะขยายตัวสูงในเดือนนี้ แต่แนวโน้มทั้งปีคาดว่าจะหดตัวจาก
ปัญหาภัยแล้ง โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงตามการใช้
จ่ายหมวดบริการ แม้การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทน ปรับดีขึ้นบ้างตามยอดขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค หลังจากลดลงมากในช่วงก่อนหน้า และการใช้จ่ายหมวด
สินค้าคงทนหดตัวน้อยลงตามยอดขายรถยนต์ ที่ได้รับผลดีจากการเปิดตัวรถยนต์
รุ่นใหม่ ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวสอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งใน
และต่างประเทศที่ชะลอตัว
การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ 3.5 จากระยะเดียวกันปีกอ่ น อย่างไรก็ดี หาก
ไม่รวมการส่งออกทองคา มูลค่าการส่งออกหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.3 จาก 1)
การส่งออกสินค้าหมวดทีร่ าคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ามันดิบ หดตัวต่อเนื่อง อาทิ
สินค้าเคมีภัณฑ์ และปิโตรเคมี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของอุปสงค์ของ
ประเทศคู่ค้า 2) การส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวที่ได้รับผลกระทบจาก
การแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่ง ประกอบกับภัยแล้ง ที่ทาให้ผลผลิตลดลง
3) การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทกี่ ลับมาหดตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานสูงใน
ปีก่อน อย่างไรก็ดี การส่งออกสิน ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และฮาร์ด ดิสก์ไดรฟ์ ยัง
ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการย้ายฐานการผลิตมาไทยในช่วงก่อน
หน้า ขณะที่สินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออกน้าตาล

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง สัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน ตามปัจจัยด้าน
รายได้ ที่ ยั ง อ่ อ นแอ และความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง
ร ว ม ทั้ ง ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ที่ ยั ง
ระมัดระวังในการให้สินเชื่อแก่ภาค
ครัวเรือน
รายได้เกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเร่งขึ้น
ของราคาสินค้าเกษตร
การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ
3.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน
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การนาเข้าสินค้า ทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่หากไม่รวมการนาเข้าทองคา มูลค่า
การนาเข้าขยายตัว ร้อยละ 1.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตาม 1) การนาเข้าเชื้อเพลิงที่
ขยายตัวจากทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ และ 2) การนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ
เครื่องปรับอากาศ และเครื่องนุ่งห่ม อย่างไรก็ดี การนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง และ
การนาเข้าสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่นขุดเจาะหดตัว สอดคล้องกับภาคการส่งออก
การผลิตภาคอุตสาหกรรม และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ยังหดตัว
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยอุปสงค์ทั้งในและ
ต่างประเทศที่ชะลอตัว กาลังการผลิตที่ยังคงเหลืออยู่มาก ประกอบกับความเชื่อมั่นของ
ภาคธุรกิจที่ยังไม่ดี ส่งผลให้ภาคธุรกิจยังคงชะลอการลงทุน สะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุน
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่หดตัวต่อเนื่องตามยอดขายเครื่องจักรในประเทศและ ยอด
จดทะเบียนรถยนต์ที่ยังหดตัวสูง และการนาเข้าสินค้าทุนที่กลับมาหดตัว รวมทั้งเครื่องชี้
การลงทุ น หมวดก่ อ สร้ า งที่ ห ดตั ว ต่ อ เนื่ อ งจากทั้ ง พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตก่ อ สร้ า งและยอด
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จที่ส่ ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตั ว ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ ย ะ
เดียวกันปีก่อน โดยอุปสงค์
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศที่
ชะลอตัว

รายได้เกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเร่งขึ้นของราคา
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะ 1) ราคาปาล์มน้ามันที่ผลผลิตลดลง รวมทั้งได้รับผลดีจาก
นโยบายด้านพลังงาน 2) ราคาอ้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ประกอบกับราคารับ
ซื้อขั้น ต่าที่ภ าครัฐกาหนดสูงกว่าปีก่ อน และ 3) ราคาข้า วเปลือกจากความกังวล
เกี่ยวกับภัยแล้งที่จะกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปีในปีนี้ สาหรับปริมาณผลผลิตสินค้า
เกษตรโดยรวมหดตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะอ้อย มันสาปะหลัง
และปาล์มน้ามัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเป็นสาคัญ
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนมกราคม ปี 2563
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

40,721
46,500

34,889

37,046

2562
2563

18,888
18,735

18,898

22,821

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

39,565

Jun
Import
39,326 34,909

40,228

35,798

37,363

38,359

38,287

36,874

16,621

Export
20,475 19,773

17,964

21,914

19,070

18,075

16,986

18,434

ในเดือนมกราคมปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดย
การนาเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แล่ะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 YoY ด้านการส่งออก ขยายตัวร้อยละ 1.6
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.8 YoY
การน าเข้ า มูล ค่าการนาเข้า อยู่ที่ 46,500 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 3,276
ล้ า นบาท ขยายตั ว ร้ อ ยละ 8.8 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก่ อ นหน้ า
ขยายตัวร้อยละ 7.2 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 37,492 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 30.0
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก่ อ นหน้ า และขยายตั ว ร้ อ ยละ 18.9YoY
ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่าอยู่ที่ 5,732 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ
6.4 YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,735 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าอยู่ที่ 2,897 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 4.5 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลค่าอยู่
ที่ 14,083 ล้านบาท คงที่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัว
ร้อยละ 0.2 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่าอยู่ ที่
1,756 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 12.2 YoY
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุล
อยู่ที่ 27,765 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมกราคม ปี 2563
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

3,054
3,276

2,399

2,600

2562
2563

2,772
2,897

2,704

3,220

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,993

May
Jun
Import
2,919
3,038

3,286

3,460

3,554

3,052

4,140

3,010

2,717

Export
2,744
2,451

2,574

2,996

2,769

3,159

2,773

2,520

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนมกราคม ปี 2563
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 3,276 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขยายตัวร้อยละ 7.2
YoY โดยสิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า การน าเข้ า สู ง สุ ด ได้ แ ก่ เครื่ อ ง
บารุงรักษา และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,999.0 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 2,897 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 4.5 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่
แทรกเตอร์และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,550.2 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 379 ล้านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนมกราคม ปี 2563
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

31,544
37,492

26,666

28,257

2562
2563

14,117
14,083

14,243

16,697

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

31,018

Jun
Import
30,422 26,224

31,095

27,122

28,013

29,347

28,102

28,847

11,709

Export
15,298 14,914

13,260

16,881

14,415

13,003

12,228

14,078

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม ปี 2563
การนาเข้า มีมูลค่ าอยู่ที่ 37,492 ล้านบาท ขยายตั ว
ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 18.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่
เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ่ น และส่ ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รใช้ ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยู่ที่ 9,255.2 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 14,083 ล้านคงที่เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด ได้ แ ก่ เครื่ อ งสู บ ลม/อั ด ลมและ
ส่ว นประกอบ(เครื่ องจั ก รใช้ใ นอุ ต สาหกรรมทั่ วไป) อยู่ ที่
2,054.4 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 23,409 ล้านบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2563
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

6,122
5,732

5,511

5,942

2562
2563

1,999
1,756

1,951

2,904

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

6,027

Jun
Import
5,985
5,647

5,847

5,216

5,796

5,960

6,045

5,017

2,195

Export
2,433
2,408

2,131

2,037

1,886

1,913

1,984

1,836

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนมกราคม ปี 2563
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 5,732 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 14.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ
6.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มหีบ
แบบหล่ อ แก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก อยู่ ที่ 1,569.7
ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 1,756 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.2
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบ
หล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 384.0
ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาด
ดุลอยู่ที่ 3,976 ล้านบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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Article Title A hybrid modelling approach to understanding adoption of precision agriculture technologies in Chinese cropping
systems
Wenjing Li, Beth Clark, James A. Taylor, Helen Kendall, Glyn Jones, Zhenhong Lid,
Author
Shan Jin, Chunjiang Zhao, Guijun Yang, Chuanmin Shuai, Xin Cheng, Jing Cheng, Hao Yang,
Lynn J. Frewer
2019
Year
Precision agriculture has the potential to deliver improved and more sustainable food production. Despite the
Abstract
various Chinese policy initiatives to strengthen national food security, there is evidence that the adoption of
precision agriculture technologies in China has been much lower when compared to other developed agricultural
economies. This study therefore aims to explore factors that determine Chinese farmers’ adoption of precision
agriculture technologies in cropping systems and to provide recommendations on technology promotion in the
future. The current status of precision agriculture adoption by smallholder farmers within crop farming systems in
the North China Plain was explored. An integrated model of “Adapted Unified Theory of Acceptance and Usage of
Technology (AUT2)” was developed to explain individual farmers’ intention to adopt precision agriculture. 456
surveys were conducted via face to face interviews in the North China Plain and structural equation modelling
analysis was used to estimate the proposed AUT2 model. The results showed that perceived need for technology
characteristics (PNTC), perceived benefits, perception of the efficacy of facilitating conditions and perceived risks
of adoption have significant impacts on farmers’ intention to adopt precision agriculture. The facilitating conditions
(e.g. knowledge, resources and access to consultant services) were the best predictor improving Chinese
farmers’ willingness to adopt these technologies. Policy makers and service providers need to consider these
factors in the promotion of technologies.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169919323191
Source
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‟

Zoomlion ใช้
กลยุทธ์
การตลาด
รูปแบบใหม่
"Cloud
Marketing"
รับมือการ
แพร่ระบาด
ของไวรัสโค
วิด-19

16/03/2020

บริ ษทั Zoomlion Heavy Industry Science and
Technology (01157.HK) ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรกลทางวิศวกรรม
และเครื่ องจักรกลทางการเกษตรชั้นนาของจีน นาการตลาด
ออฟไลน์มาสู่ออนไลน์ดว้ ยการเปิ ดตัวกลยุทธ์การตลาดรู ปแบบ
ใหม่ "Cloud Marketing" ท่ามกลางการแพร่ ระบาดของไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

„

ที่มา :อาร์ วาย ที ไนน์
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‟

คุณหวง เจียนปิ่ ง ผูช้ ่วยประธานบริ ษทั Zoomlion และผูจ้ ดั การทัว่ ไปของ Zoomlion
Pumping Machinery กล่าวว่า "เพื่อรับมือกับการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา เรา
ได้เร่ งดาเนินกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และปรับปรุ งการนาเสนอสิ นค้าผ่านสตรี ม
รวมถึงแอป Douyin และแอป Kuaishou หลังจากเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์หลายรายการ
ผ่านทางออนไลน์ เราพบว่าจานวนผูต้ ิดตามและยอดขายของเราเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน"
ตั้งแต่วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์เป็ นต้นมา Zoomlion ได้เชิญหัวหน้าผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิค
จากบริ ษทั ในเครื อมาร่ วมไลฟ์ สดในช่วงบ่ายทุกวัน เพื่อแนะนาและสาธิ ตผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ทั้งเครื่ องจักรงานคอนกรี ต รถขนดิน โมบายเครน และเครนก่อสร้าง โดยมี
ผูช้ มหลายพันทุกวัน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม Zoomlion ได้ไลฟ์ สด "เปิ ดตัวรถปั๊มคอนกรี ต Lingyun-Series"
จากโรงงานผลิตของบริ ษทั ซึ่งแบ่งเป็ นสองช่วง ได้แก่ ช่วงแนะนาผลิตภัณฑ์ และ
ช่วงถาม-ตอบกับผูเ้ ชี่ยวชาญ คุณเกา หรงจื่อ พร้อมเล่นเกมแจกโมเดลรถบรรทุก
การไลฟ์ สดครั้งนี้มีผชู ้ มมากถึง 327,700 คน และได้รับ 881,986 ไลก์ และ 42,472
คอมเมนต์
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ Zoomlion Earthmoving Machinery ได้ทาการไลฟ์ สด
ในธีม "Zoomlion Charity Night" ซึ่งดึงดูดผูต้ ิดตามกว่า 60,000 คน และขายรถขุด
ได้ 620 คันภายในเวลาเพียงหนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง

„

16/03/2020

ที่มา :อาร์ วาย ที ไนน์
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‟

คุณหวงกล่าวเสริ มว่า "ผลลัพธ์ของการโปรโมทสิ นค้าทางออนไลน์เหนือความ
คาดหมายของเรามาก บริ ษทั Zoomlion ตั้งอยูใ่ นเมืองฉางชา ทางภาคตะวันออกเฉียง
ใต้ของจีน จึงเป็ นเรื่ องยากมากที่ลูกค้าจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเข้าร่ วมกิจกรรมการตลาดที่บริ ษทั จัดขึ้น อย่างไรก็ดี การ
ไลฟ์ สดช่วยให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดของสิ นค้ามากขึ้น และสามารถพูดคุยกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญของเรา"
โดยปกติแล้ววิศวกรและผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิคจะเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลัง แต่ตอนนี้พวก
เขากลายเป็ น "คนดังในโลกออนไลน์" และมีแฟนคลับของตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ

กลยุทธ์การตลาดรู ปแบบใหม่ "Cloud Marketing" ประกอบด้วยการโปรโมท การ
ขาย และการให้บริ การลูกค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็ นส่วนสาคัญของ
แผนการขยายธุรกิจของ Zoomlion ในอนาคต
เกี่ยวกับ Zoomlion
บริ ษทั Zoomlion Heavy Industry Science & Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ใน
ฐานะบริ ษทั ผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ที่ผสมผสานระหว่างเครื่ องจักรกลทาง
วิศวกรรม เครื่ องจักรกลทางการเกษตร และบริ การทางการเงิน ปัจจุบนั บริ ษทั
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ล้ าสมัยกว่า 600 รายการ จาก 55 ไลน์ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุม 10
หมวดหลัก

16/03/2020

„

ที่มา :อาร์ วาย ที ไนน์
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เฟดลด
อัตรา
ดอกเบี้ย
ลงเกือบ
ถึง 0%
พร้อมทัง้
ออก
นโยบาย
อัดฉีด
เงิน
กระตุน้
เศรษฐกิจ
อีก 7
แสนล้าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

16/03/2020

เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงเกือบถึง 0% พร้อมทั้งออกนโยบายอัดฉี ดเงิน
กระตุน้ เศรษฐกิจอีก 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรื อเฟด (FED) ประกาศตัดลดอัตราดอกเบี้ยอีก
ครั้ง โดยปรับให้ลงมาอยูใ่ นระดับเป้าหมาย 0% - 0.25% พร้อมทั้งออก
นโยบายอัดฉีดเงินกระตุน้ เศรษฐกิจอีก 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีก
ด้วย
มาตรการดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของแผนความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ที่สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และกลุ่ม
ประเทศยูโรโซน เพิ่งประกาศใช้ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจทัว่
โลก อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19

„

ที่มา :อาร์ วาย ที ไนน์

‟
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็ นกรณี ฉุกเฉินของเฟดในคราวนี้ นับว่ามีข้ ึนเป็ นครั้งที่สอง
แล้ว หลังจากได้ตดั ลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 0.5% เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผา่ นมา ซึ่งใน
คราวนั้นถือเป็ นครั้งแรกในรอบ 12 ปี ที่มีการตัดลดอัตราดอกเบี้ยนอกรอบการประชุม
นโยบายของเฟดตามปกติ
นอกจากปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเกือบต่าสุดแล้ว เฟดยังระบุวา่ จะเริ่ มดาเนิ นมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) ด้วยการเข้าซื้อพันธบัตร เพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ
โดยตรง
นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงว่า เฟดจะทางานร่ วมกับ
ธนาคารกลางของนานาประเทศ เพื่อให้ธนาคารพาณิ ชย์เข้าถึงเงินกูส้ กุลดอลลาร์สหรัฐฯ
ได้มากขึ้น ผ่านสายตรงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (currency swap lines) ระหว่าง
ธนาคารกลางทัว่ โลก ซึ่งเป็ นมาตรการสาคัญที่ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงิน นับแต่เหตุ
วิกฤตสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ (ซับไพรม์) เมื่อปี 2008 เป็ นต้นมา

„

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ตอบรับนโยบายล่าสุดของเฟดด้วยความยินดี
โดยระบุวา่ มาตรการนี้ "ทาให้ผมดีใจมาก"
16/03/2020

ที่มา :ข่าวสด

‟

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่ามาตรการลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของเฟด จะยังไม่สามารถ
บรรเทาสถานการณ์ที่ยา่ แย่ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯได้ โดยมูลค่าการซื้ อขายยังคงตกลง
อย่างต่อเนื่องหลังเปิ ดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ (16 มี.ค.)
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เตือนว่า ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้วา่ การระบาดใหญ่ของ
โรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากน้อยเพียงใด "สภาพเศรษฐกิจนั้น
เปลี่ยนแปลงไปวันต่อวัน และยังขึ้นอยูก่ บั การแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสอีกด้วย ไม่ใช่
เรื่ องที่จะคาดการณ์ได้ง่าย ๆ"
เกร็ ก แม็กบริ ดจ์ หัวหน้านักวิเคราะห์การเงินของธนาคารออนไลน์ Bankrate.com มองว่า
"ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวัง เฟดใช้มาตรการทุ่มเทอย่างสุดกาลังเพื่อให้ตลาด
สิ นเชื่อยังคงเดินหน้าได้ต่อไป และไม่เกิดวิกฤตการเงินขึ้นอีกเหมือนในปี 2008"

"การตัดลดอัตราดอกเบี้ย จะช่วยลดภาระแก่บรรดาลูกหนี้ลงได้นิดหน่อย แต่ไม่น่าจะทา
ให้มีผสู ้ นใจกูย้ มื เงินเพิ่มขึ้น เพราะทั้งผูบ้ ริ โภคและธุรกิจต่าง ๆ ล้วนแต่กาลังเตรี ยมพร้อม
เพื่อตั้งรับภาวะเศรษฐกิจตกต่าที่กาลังจะมาถึง"

„
16/03/2020

ที่มา : ข่าวสด
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