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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่ายอดการส่งออกสินค้าในเดือน พ.ค. 64 มีมูลค่า 23,057 ล้านดอลลาร์ฯ 
ขยายตัว 41.59% เมื่อเทียบกับปีก่อน และขยายตัวสูงสูดในรอบ 11 ปี ส่วนยอดการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปี 64 มีมูลค่า 108,635.22 
ล้านดอลลาร์ฯ หรือขยายตัว 10.78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ยอดการนำเข้าสินค้าในเดือน พ.ค. 64 มีมูลค่า 22,261 ล้าน
ดอลลาร์ฯ ขยายตัว 63.54% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนยอดการนำเข้าในช่วง 5 เดือนแรกของป ี64 มีมูลค่า 107,141.12 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัว 
21.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน พ.ค. 64 เกินดุล 795.95 ล้านดอลลาร์ฯ และดุลการค้าในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี 64เกินดุล 1,494.10 ล้านดอลลาร์ฯ 

นายทิตนันท์ิ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที ่0.50% ต่อป ีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยการประชุมครั้งนี้ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทยปี 
64 ลงเหลือ 1.8% จากเดิมคาดก่อนช่วงโควิดระบาดรอบสามไว้ที่ 3% เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าลง และไม่ทั่วถึงกว่าประมาณการ
ครั้งก่อน กอปรกับการใช้จ่ายในประเทศได้รับผลกระทบก่อนเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟ้ืนตัว โดยคาดจีดีพีปี 65 จะขยายตัว 3.9% นอกจากนี้ต้อง
เร่งดำเนินมาตรการทางการเงิน โดยเฉพาะสินเช่ือฟ้ืนฟู รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะช่วยภาคธุรกิจและครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบได้ตรง
จุดมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ 

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ยอดการลงทุนจริงใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ในปี 64 จะไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 63 ทีม่ียอดการลงทุนจริง 100,000 
ล้านบาท โดยสาเหตุหลักที่การลงทุนเพิ่มขึ้นมาจากในปี 63 นักลงทุนชะลอการลงทุนจากการระบาดของโควิด-19 แต่ในปี 64 เศรษฐกิจโลกฟ้ืน
ตัวขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลทำให้นักลงทุนตัดสินใจเร่งการลงทุน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.80 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 64 ที่ โดย
เงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 13 เดือนที่ระดับ 31.98 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน
ในช่วงปลายสัปดาห์ โดยเงินบาททยอยอ่อนค่าลงเนื่องจากเงินดอลลาร์ ได้รับแรงหนุนเป็นระยะจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่สะท้อนความ
เป็นไปได้ว่าการเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐ อาจจะมาเร็วกว่าท่ีคาด นอกจากนั้นเงินบาทยังมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจาก
ความกังวลต่อความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศ และมุมมองของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
ที่ระมัดระวังมากขึ้นในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้า 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ยอดการส่งออกสินค้าในเดือน พ.ค. 64 มีมูลค่า 23,057 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัว 41.59%YoY 

• ที่ประชุม กนง. มมีติเป็นเอกฉันทใ์ห้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 0.50% ต่อป ี

• ยอดการลงทุนจริงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (ออีีซี) ในปี 64 จะไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.80 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่18 มิ.ย. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ค. 64 ปรับตัว
ลดลง 0.9% สู่ระดับ 5.80 ล้านยูนิต, มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 64 อยู่ที่ 
62.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 62.1 ในเดือน พ.ค. 64 ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 64 อยู่ที่ 
64.8 ลดลงจากระดับ 70.4 ในเดือน พ.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือน พ.ค. 64 ลดลง 5.9% สู่ระดับ 
769,000 ยูนิต ส่วนยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 2.3% หลังจากลดลง 0.8% ในเดือน เม.ย. 64, ดัชนีราคา
การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พ้ืนฐานในเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 3.4% 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 64 ดีดตัวสู่ระดับ 58.0 
จากระดับ 55.2 ในเดือน พ.ค. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 63.1 ไม่
เปลี่ยนแปลงจากเดือน พ.ค. 64 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ระดับ 74.05 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.41 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
4.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และแนวโน้มการขยายตัวของ
อุปสงค์น้ำมัน ท่ามกลางความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวงกว้าง และการผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ในสหรัฐฯ และยุโรป ทำ
ให้ประชาชนมีการเดินทางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการใช้น้ำมัน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน ม.ิย. จากเฟดดัลลัส, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย
เดือน มิ.ย. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือน ม.ิย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มิ.ย. 
จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ม.ิย. จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ค. 64 ปรับตัวลดลง 0.9%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
เบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 64 อยู่ที่ 62.6, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 
64 อยู่ที่ 64.8, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 2.3%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วน
บุคคล (PCE) พ้ืนฐานในเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 3.4% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 64 ดีดตัวสู่ระดับ 58.0, ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 64 อยู่ท่ีระดับ 63.1 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


