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นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ต้ังเป้าเปิดประเทศภายใน 120 วัน (หรือช่วงกลางเดือน ต.ค. 64) โดย
นักท่องเที่ยวต่างชาติกับคนไทยที่ฉีดวัคซีนครบโดสสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว ยอมรับการตัดสินใจครั้งนี้มาพร้อมความเสี่ยง แต่
เพื่อปากท้องของประชาชน ส่วนการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีน 6 ราย ทำสัญญาซื้อไปแล้ว 105.5 ล้านโดส จะทยอยส่งมอบภายในปีนี้ สำหรับเมือง
ท่องเที่ยวทีส่ำคัญ ถ้าหากพร้อมสามารถเปิดได้ก่อน, นายธีรนันท ์ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (ทีเอ็มเอ) ได้เปิดเผย
ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือไอเอ็มดี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 64 
ว่า ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น 1 อันดับจากปีก่อน มาอยู่ในอันดับที ่28 จาก 64 เขตเศรษฐกิจในปีนี้ โดยผลจากวิกฤติการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาถึงปีนี ้ทำให้คะแนนสุทธิเฉลี่ยของทั้ง 64 เขตเศรษฐกิจลดลงจาก 71.82 ในป ี63 เหลือเพียง 63.99 จากคะแนนเต็ม 
100 ในป ี64 ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีคะแนนสุทธิในปีนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยอยู่ท่ี 72.52 โดยลดลงเล็กน้อยจาก 75.39 ในป ี63 

นายกรัฐมนตรีเผยว่าได้นำเร่ืองปัญหาหนี้สินของประชาชนเสนอต่อท่ีประชุม ครม. ให้ได้รับทราบ และจะมีการกำหนดมาตรการที่
ชัดเจนต่อไป โดยมาตรการระยะสั้นจะทำให้เกิดขึ้นให้ได้ภายใน 6 เดือน ทั้งเรื่องการลดภาระดอกเบี้ยของประชาชนและสินเช่ือรายย่อย สินเช่ือ 
PICO และ NANO สำหรับประชาชน  ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ของครูและข้าราชการ รวมถึงสหกรณ์ ปรับรูปแบบการชำระหนี้ คุ้มครองความเป็น
ธรรมให้ประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนเพดานอัตราดอกเบี้ยและการกำกับดูแลบัตร
เครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียนอีกด้วย, ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย ซึ่งได้แก้ไขตาม
มติของที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว ในขณะที่ผู้บริหารการบินไทยเผยเร่งเดินหน้าดำเนินการตามแผน เตรียมเจรจาเจ้าหนี้เพิ่มทุนอีก 5 หมื่นล้านบาท 
คาดเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์บางส่วนในไตรมาสที ่3/64 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ ์

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.43 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือนที่ 31.46 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บางส่วน
ในช่วงปลายสัปดาห์ โดยเงินบาททยอยอ่อนค่าลงในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นตามบอนด์ยีลด์อายุ 10 ปีของสหรัฐฯ หลังดัชนรีาคา
ผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว ้นอกจากนั้นเงินดอลลาร์ฯ ยังแข็งค่าต่อเนื่องภายหลังการประชุมเฟดรอบล่าสุดที่มี
การส่งสัญญาณเตรียมถอยออกจากมาตรการทางการเงินเชิงผ่อนคลาย ทำให้ตลาดประเมินว่าอาจมีการเริ่มชะลอ QE ในปีหน้า และตามมาด้วย
การปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 66  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ต้ังเป้าเปิดประเทศภายใน 120 วัน 

• ประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นจากปีกอ่น 1 อันดับ มาอยู่ในอันดับที ่28 จาก 64 เขตเศรษฐกิจในปีนี ้

• นายกรัฐมนตรีเผยว่าได้นำเร่ืองปัญหาหนี้สินของประชาชนเสนอต่อท่ีประชุม ครม. ให้ได้รับทราบ และจะมีการกำหนดมาตรการ
ที่ชัดเจนต่อไป 

• ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.43 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกรท์ี ่11 มิ.ย. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน พ.ค. 64 ลดลง 1.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือน เม.ย. 
64, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน เม.ย. 64 ลดลง 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน มี.ค. 64, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่า
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 0.8% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน เม.ย. 64, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่าการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 0.8% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน เม.ย. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเผยว่ายอดค้าปลีกเดือน พ.ค. 64 ของจีนปรับตัวขึ้น 12.4% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวลง
จากเดือน เม.ย. 64 ที่พุ่งขึ้น 17.7%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 8.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน 
เม.ย. 64 ที่มีการขยายตัวแข็งแกร่งถึง 9.8% 

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน เม.ย. 64 ดีดตัวขึ้น 0.6% แตะที่ระดับ 
8.0287 แสนล้านเยน (7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ), กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดส่งออกเดือน พ.ค. 64 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 49.6% แตะ
ระดับ 6.26 ล้านล้านเยน (5.7 หมื่นล้านดอลลาร์) หลังจากที่เพิ่มขึ้น 38% ในเดือน เม.ย. 64 ส่วนยอดนำเข้าเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 27.9% 
แตะที่ระดับ 6.45 ล้านล้านเยน ทำให้ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน พ.ค. 64 อยู่ที่ 1.871 แสนล้านเยน หรือประมาณ 1.70 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ระดับ 71.64 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.73  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มการขยายตัวของ
อุปสงค์น้ำมันท่ามกลางความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในวงกว้าง การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐฯ และยุโรป ทำ
ให้ประชาชนมีการเดินทางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การสัญจรทางอากาศและทางรถยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการใช้น้ำมัน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21-25 มิถุนายน 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้น
เดือน เดือน มิ.ย. จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน พ.ค. 

• ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน มิ.ย. จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน พ.ค. 64 ลดลง 1.3%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน เม.ย. 64 ลดลง 0.2%, ดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 0.8%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 0.8% 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. 64 ของจีนปรับตัวขึ้น 12.4%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 8.8% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน เม.ย. 64 ดีดตัวขึ้น 0.6%, ยอดส่งออกเดือน พ.ค. 64 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 
49.6% และยอดนำเข้าเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 27.9% ทำให้ญ่ีปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน พ.ค. 64 อยู่ท่ี 1.871 แสนล้านเยน 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


