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ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมำส 1/64 ลดลง 2.6% ปรับตัวดีขึ้น
จำกกำรลดลง 4.2% ในไตรมำส 4/63 โดยกำรผลิตในภำคเกษตรขยำยตัวต่อเน่ือง และภาคนอกเกษตรปรับตัวดีขึ้น การลงทุนในประเทศเร่งตัวขึ้น 
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลขยายตัวต่อเน่ือง การส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้น ส่วนรายรับจากบริการต่างประเทศยังคงลดลง 
อย่างไรก็ตาม การระบาดระลอกใหม่ของโควิด - 19 ที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 63 ส่งผลกระทบให้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของ
เอกชนกลับมาลดลงอีกครั้ง พร้อมท้ังปรับลดประมำณกำรใหม่ปี 64 จำกเดิมคำดว่ำจะขยำยตัว 2.5-3.5% เหลือเพียง 1.5-2.5% หรือเฉลี่ย 
2% จากปัจจัยเสี่ยงคือการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่อาจเกิดจากสถานการณ์การระบาดที่ยังคงมีความรุนแรงและอาจเกิดการกลายพันธ์ 
รวมทั้งความล่าช้าของวัคซีน และความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก 

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ำ ยอดกำรส่งออกรถยนต์ส ำเร็จรูป ในเดือน เม.ย. 64 ส่งออกได้ 52,880 คัน 
เพิ่มขึ้น 160.16% จำกเดือน เม.ย. 63 เน่ืองจากฐานต ่าปีที่แล้วที่มีการล็อกดาวน์ แต่ยังส่งออกน้อยกว่าเดือน มี.ค. 64 อย่างไรก็ตาม จากการมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นของประเทศคู่ค้า ท าให้ยอดขายของประเทศคู่ค้าในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาเติบโตอย่างโดดเด่นจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ท้ังน้ี ส่งผลให้ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกรถยนต์ส ำเร็จรูป 310,988 คัน เพิ่มขึ้น 14.92% มูลค่ำกำรส่งออก 
173,012.74 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 22.50% จำกระยะเวลำเดียวกันของปีก่อน และคำดว่ำท้ังปีจะส่งออกได้สูงกว่ำ 7.5 แสนคัน แต่อย่ำงไรก็
ตำมในปัจจุบันยังขำดแคลนชิปซึ่งหำกยังไม่สำมำรถคลี่คลำยปัญหำนี้ได้อำจส่งผลให้ไม่สำมำรถส่งออกได้ตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ 

คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) ปรับกรอบประมำณกำรขยำยตัวเศรษฐกิจปี 64 ใหม่จำกเดิม คำดว่ำ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยำยตัว 1.5-3% เป็นขยำยตัว 0.5-2% ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว สหรัฐจึงปรับการ
ส่งออกจากเดิม โต 4-6% เป็น 5-7% ขณะที่เงินเฟ้อคงเดิมที่ 1-2% เน่ืองจากการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มรุนแรงและส่งผล
ให้ภาวะเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวช้าลงกว่าเดิม โดยส่งผลกระทบต่อทั้งการจ้างงานและก าลังซ้ือในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 อย่างมาก 

ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ 31.38 บำท/ดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่ำลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 พ.ค. 64  
ที่ผ่านมาที่อยู ่ที่ระดับ 31.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทสัปดาห์น้ีปรับตัวอ่อนค่าตามตลาดโลกหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ  
ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่มีเงินทุนต่างประเทศไหลออกจากตลาดพันธบัตร อีกทั้งตลาดคาดแนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงนโยบาย 
อัตราดอกเบี้ยในระดับต ่าน้ีไว้ก่อน เพื่อรอดูทิศทาง แม้ขณะน้ีอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐจะเริ่มสูงขึ้นก็ตาม จึงท าให้ระยะน้ีค่าเงินยูโร และเงินปอนด์แข็งค่า
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• สภาพัฒน์ เผยจีดีพีไตรมาส 1/64 ติดลบ -2.6% โควิดรอบใหม่ฉุดการบริโภคเอกชน, สภาพัฒน์ปรับลดจีดีพีปี 64 เหลือ 1.5-2.5% 
• ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ เม.ย. โต 160.16% มาท่ี 52,880 คัน 
• กกร. ห่ันจีดีพีเหลือ 0.5-2% 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 31.38 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 14 พ.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดัชนีภำวะธุรกิจในภูมิภำคมิด-แอตแลนติกเดือน พ.ค. 64 ลดลงสู่
ระดับ 31.5 จากระดับ 50.2 ในเดือน เม.ย. 64, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยยอดขำยบ้ำนมือสองเดือน เม.ย. 64 ลดลง 2.7% สู่ระดับ 
5.85 ล้านยูนิต เม่ือเทียบรายเดือน, มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและภำคบริกำรเบื้องต้นเดือน พ.ค. 64 ดีดตัว
สู่ระดับ 68.1 จากระดับ 63.5 ในเดือน เม.ย. 64 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นเดือน พ.ค. 64 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 
56.9 จากระดับ 53.8 ในเดือน เม.ย. 64 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติ (NBS) รายงานยอดกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร (FAI) ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.9% 
เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 14.38 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 2.24 ล้านล้านดอลลาร์), ยอดกำรลงทุนในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในช่วงเดือน 
ม.ค.-เม.ย. 64 เพิ่มขึ้น 21.6% เม่ือเทียบรายปี, อัตรำว่ำงงำนในเขตเมืองในเดือน เม.ย. 64 ลดลง 0.9% อยู่ที่ระดับ 5.1% จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า, ผลผลิตภำคอุตสำหกรรมของจีนในเดือน เม.ย. 64 ขยำยตัว 9.8% เม่ือเทียบรายปี ซ่ึงชะลอตัวลงหลังจากที่พุ่งขึ้น 14.1% ในเดือน 
มี.ค. 64, ยอดค้ำปลีกเดือน เม.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 17.7% เม่ือเทียบรายปี ซ่ึงต ่ากว่าในเดือน มี.ค. 64 ที่มีการขยายตัวแข็งแกร่งถึง 34.2% 

ประเทศญี่ปุ่น: ส านักงานคณะรัฐมนตรีเปิดเผยยอดส่งออกเดือน เม.ย. 64 เพิ่มขึ้น 38.0% หลังจากเพิ่มขึ้น 16.1% ในเดือน มี.ค. 64, 
ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐำนในเดือน มี.ค. 64 เพิ่มขึ้น 3.7% จากเดือน ก.พ. 64, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ในไตรมำส 1/64  
หดตัวลง 5.1% เม่ือเทียบเป็นรายปี, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรำคำค้ำส่งเดือน เม.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 3.6% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 

รำคำน ้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 2.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 64 ปิดตลาดเม่ือวันที่ 21 พ.ค. ที่ระดับ 63.58 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.79 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 2.5% 
เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน ้ามันดิบร่วงลงหลังจากส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า 
สต็อกน ้ามันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรล นอกจากน้ีตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่อิหร่านอาจกลับมาส่งออกน ้ามันอีกครั้ง หลังสื่อ
รายงานว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรต่ออิหร่านมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และความวิตก
เก่ียวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในเอเชีย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น ้ามันในประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภาวะธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกในเดือน พ.ค. 64 ลดลงสู่ระดับ 31.5, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน เม.ย. 64 
ลดลง 2.7%, PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน พ.ค. 64 ดีดตัวสู่ระดับ 68.1 

• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน พ.ค. 64 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 56.9 
• ประเทศจีน: ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.9%, ยอดการลงทุนในการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 64 เพิ่มขึ้น 21.6%, อัตราว่างงานในเขตเมืองในเดือน เม.ย. 64 ลดลง 0.9%, ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน เม.ย. 64 ขยายตัว 9.8%, ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 17.7% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดส่งออกของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย. 64 เพิ่มขึ้น 38.0%, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน มี.ค. 64 เพิ่มขึ้น 3.7%, 
GDP ในไตรมาส 1/2564 หดตัวลง 5.1%, ราคาค้าส่งเดือน เม.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 3.6% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.5% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (24 – 28 พฤษภาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน มี.ค. จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์, ยอดขายบ้านใหม่เดือน เม.ย.,        
ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนเดือน เม.ย., ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน เม.ย. จากเฟดชิคาโก 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. 


