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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ. 64 พบว่า ดัชนีอยู่ที่ 
ระดับ 49.4 ปรับตัวดีขึ ้นในรอบ 3 เดือน นับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63 เป็นต้นมา ที่เริ ่มเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ เนื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยเริ่มปรับตัวลดลง ประกอบกับการเริ่มต้นฉีดวัคซีนโควิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเ ร่ิม
ลดลงอย่างชัดเจน อีกทั้งการฉีดวัคซีนของทั้งโลกทำให้สถาการณ์โควิดในระดับโลกปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภค คลายความวิตกกังวล และ
มาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการ "เราชนะ" และโครงการต่างๆ ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ปรับตัวดีขึ้นทั่วประเทศ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพโดยรวมทั้งในปัจจุบันในเดือน ก.พ. 64 อยู่ที่ 39.5 และอีก 3 
เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 41.3 ฟื้นตัวขึ้นจาก 37.2 และ 38.8 ในเดือน ม.ค.64 ทั้งนี้ ดัชนีฯ กลับมาฟื้นตัวได้เร็วกว่าการระบาดในรอบแรก โดยเมื่อ
เทียบกับช่วงคลายล็อกดาวน์ในเดือน พ.ค. 63 ดัชนีปรับขึ้น 2.9% จากเดือน เม.ย. 63 แต่ในครั้งนี้ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นถึง 6.3% จากในเดือน ม.ค.64 
เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดในรอบใหม่นี้ไม่ได้มีการปิดเมือง และเน้นเฉพาะพื้นที่ที ่มีการแพร่ระบาดหนัก อีกทั้ง  
ภาคครัวเรือนและธุรกิจได้เรียนรู้วิธีรับมือจากการระบาดในรอบก่อน 

นายพิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ เผยดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มี.ค.64 อยู่ที่ 55.75 จุด 
ปรับตัวลดลง 4.46 จุด หรือ 7.41% จากเดือน ก.พ.64 ที่ระดับ 60.21 จุด โดยมีปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมาจากแรงขายทองคำจาก
ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณการฟื้นตัว วัคซีนป้องกันโควิด -19 มีประสิทธิภาพสูง รายงานตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น และแรงขายเก็งกำไรของกองทุน สำหรับการคาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน มี.ค.64 จากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 382 ตัวอย่าง พบว่า 51% คาดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้หลังจากราคาทองคำปรับลดลงมา ขณะที่ 34% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อ
ทองคำหรือไม่ และ 15% ยังไม่ซื้อทองคำในเดือน มี.ค. 64 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา 
อยู่ท่ีระดับ 30.50 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งเป็นการอ่อนค่าตามภูมิภาคและตลาดโลก ซึ่งเป็นผล
จากดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond Yield) ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ช่วงสัปดาห์หน้าต้องติดตาม
ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่าจะมีการออกมาให้ความเห็นหรือส่งสัญญาณใดๆ ต่อกรณีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสปัดาหท์ีผ่่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน 

• ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนไทย ก.พ. ฟื้นดีขึ้น หลังได้มาตรการภาครัฐ-วัคซีนหนุน 

• ดัชนีเชื่อมั่นทองคำ มี.ค.ร่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 หลังเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟ้ืนตัว 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่30.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 

https://cebf.utcc.ac.th/upload/index_file/file_th_454d11y2021.pdf
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน ธ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. เพ่ิมขึ้น 0.5% หลังจากพุ่งขึ้น 1.3% ในเดือน ม.ค. 

สหภาพยุโรป: สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 
0.8% เมื่อเทียบรายเดือน 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. พุ่งขึ้น 1.7% ซึ่งเป็นการขยายตัว
รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2561, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.พ. ปรับตัวลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากที่ลดลง 0.3% ในเดือน ม.ค., 
ทางการจีนรายงานยอดการส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 ทะยานขึ้นถึง 60.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้น หลังจากที่
เพิ่มขึ้น 18.1% ในเดือน ธ.ค. ส่วนยอดนำเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.2% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 6.5% ในเดือน ธ.ค. ส่งผลให้ 2 เดือนแรกของปีนี้  
จีนเกินดุลการค้า 1.0325 แสนล้านดอลลาร์ 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. 
ปรับตัวลง 6.1% โดยยอดการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คนขึ้นไปอยู่ที่ 267,760 เยน ขณะที่ลดลง 0.6% ในเดือน ธ.ค. 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที ่12 มี.ค. ที่ระดับ 65.61 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.48  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
0.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นื่องจากสต็อกน้ำมันทั่วโลกยังคงมีปริมาณมาก แม้กลุ่มโอเปกพลัสได้ตัดสินใจเมื่อต้นเดือนนี้ที่
จะยังคงปรับลดการผลิตน้ำมันต่อจนถึงเดือน เม.ย. นอกจากนี้ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐโดยคาดว่า
สหรัฐจะผลิตน้ำมันได้โดยเฉลี่ย 11.36 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2564 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ 11.32 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2563 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาหท์ีผ่่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 1.3%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.5% 
• สหภาพยุโรป: การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนในเดือน ม.ค. เพ่ิมขึ้น 0.8% 
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. พุ่งขึ้น 1.7%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.พ. ปรับตัวลง 0.2%, 

ยอดการส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 ทะยานขึ้นถึง 60.6% ส่วนยอดนำเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.2% ส่งผลให้จีนเกินดุล
การค้า 1.0325 แสนล้านดอลลาร ์

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. ปรับตัวลง 6.1% 
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเดน็ที่น่าจบัตามองในสปัดาห์นี้ (15-19 มีนาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ก.พ., ราคานำเข้าและส่งออกเดือน ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ., 
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ม.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ม.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และ
ดุลการค้าเดือน ก.พ. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน ก.พ., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
ก.พ., ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ., อัตราว่างงานเดือน ม.ค.-ก.พ. 


