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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence 
Index: CCI) เดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวลดลงมาที่ 43.1 จากระดับ 44.7 โดยมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 272 เดือนหรือ 22 ปี 8 
เดือนนับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือน ต.ค.41 เป็นต้นมา เนื่องจากมีความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของในประเทศไทยในรอบที่ 3 ประกอบ
กับความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพน้อยลง และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ล่าช้าส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ 
ฟื้นตัวขึ้นมากนักและขาดแรงกระตุ้นในการฟื้นตัว แม้ว่ามาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการ “เราชนะ” และโครงการต่างๆ 
จะมีส่วนช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ปรับตัวดีขึ้นทั่วประเทศในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ในเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวลดลง
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 มาอยู่ที่ระดับ 22.5  

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มิ.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 80.7 
ปรับตัวลดลงจากระดับ 82.3 ในเดือน พ.ค. 64 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต่ำที่สุดในรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน 
ก.ค. 63 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต รวมทั้งการแพร่ระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างในหลายพื้นที่ จนภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมโค
วิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด อาทิ มาตรการสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง มาตรการห้ามนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร เป็นต้น 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีระดับ 0.50% ต่อปี เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าลงและไม่ทั่วถึง จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม รวมทั้ง 
มีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงด้านต่ำอย่างมีนัยสำคัญในระยะข้างหน้าจากการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลให้ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือน
บางกลุ่มเปราะบางมากขึ้น จึงควรเน้นมาตรการช่วยเหลือที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคลอ้งกับปัญหา โดยกระจายสภาพคล่องในระบบธนาคารที่มีอยู่มาก 
ไปสู่ภาคธุรกิจและครวัเรือนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านมาตรการด้านการเงินและสินเช่ือ ควบคู่กับกลไกการค้ำประกันสนิเช่ือ รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือนได้อย่างตรงจุด มากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ และอาจช่วย
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ไม่มาก 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน มิ.ย. 64 เท่ากับ 99.93 เพิ่มขึ้น 
1.25% เมื่อเทียบกับ มิ.ย.63 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดกัน แต่เพิ่มแบบชะลอตัวลง ทำให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 6 เดือนของปี 64 
(ม.ค.-มิ.ย.) เพิ่มขึ้น 0.89% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน ที่หักอาหารสดและพลังงานที่มีความผันผวนด้านราคาออกอยู่ที่ 100.47 เพิ่มขึน้ 0.52% เมื่อ
เทียบกับเดือน มิ.ย.63 และเฉลี่ย 6 เดือนเพิ่มขึ้น 0.27% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 32.59 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 ที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ระดับ 32.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทสัปดาห์นี้มีทิศทางอ่อนค่าตามตลาดโลก หลังดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ทุกสกุลเงินหลัก เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด โดยต่างประเทศกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์   
ส่วนในประเทศเป็นเรื่องการเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อคุมการระบาดโควิดในประเทศ 
พอช่วงบ่ายมีข่าวออกมาก็ส่งผลให้บาทอ่อนค่าต่อเนื่อง 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ม.หอการค้า เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค มิ.ย. ปรับลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และดัชนีเชื่อมัน่หอไทยลดลงต่อเนื่อง 
• ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมัน่อุตฯ มิ.ย. ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต่ำสุดในรอบปี 
• กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% มองเศรษฐกจิไทยฟ้ืนตัวช้าลงจากโควิดกดดันชูบทบาทใช้มาตรการคลังขับเคลื่อน 
• ของแพงดันเงินเฟ้อพุ่ง 1.25% 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที ่32.59 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่2 ก.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐในเดือน มิ.ย. 64 ลดลงอยู่ที่ระดับ 64.6  
จากระดับ 70.4 ในเดือน พ.ค. 64 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู ้จ ัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของยูโรโซนในเดือน มิ .ย. 64 อยู ่ที ่ระดับ 58.3  
โดยเพิ่มจากเดือน พ.ค. 64 ที่ระดับ 55.2 

ประเทศจีน: มาร์กิตร่วมกับไฉซินเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มิ.ย. 64 ร่วงลงสู่ระดับ 50.3 จากระดับ 
55.1 ในเดือน พ.ค. 64, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 8.8% ชะลอตัวลงจาก
เดือน พ.ค. 64 ที่มีการขยายตัว 9.0%, สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 1.1% ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน พ.ค. 64 
ที่มีการขยายตัว 1.3% 

ประเทศญี่ปุ่น: Jibun Bank Japan เปิดเผยรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการเดือน มิ.ย. 64 โดยอยู่ที่ระดับ 
48.0 จุด เพิ่มขึ้นจากระดับ 46.5 จุดในเดือน พ.ค. 64, กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายของ 
ภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 11.6% เมื่อเทียบรายปี 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ระดับ 74.56 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.6  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
0.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นี้ หลังจากท่ีกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และ
ชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ประสบความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน  ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง
ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เนื่องจากUAE ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน หลังจากที่
ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจท่ีรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน ม.ิย. 64 ลดลงอยู่ท่ีระดับ 64.6 
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน มิ.ย. 64 อยู่ท่ีระดับ 58.3 
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มิ.ย. 64 ร่วงลงสู่ระดับ 50.3, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน 

มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 8.8%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 1.1% 
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการบริการเดือน ม.ิย. 64 โดยอยู่ท่ีระดับ 48.0 จุด, การใช้จ่ายของภาคครัวเรือน

เดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 11.6% 
• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 กรกฎาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย., ราคานำเข้าและ
ส่งออกเดือนมิ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนมิ.ย., ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย., 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย., อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. 


