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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 470 ประจาวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่งออกเดือนมิ.ย. ขยายตัวทุบสถิติรอบ 11 ปี 1 เดือน
หนี้ประเทศพุ่งแตะ 8.69 ล้านล้าน
เข้าพรรษากร่อยสุด 22 ปี แฉ'ต้มยากุ้ง' ยังเป็นรอง
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ทผี่ ่านมาปิดที่ 32.92 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ค. 64

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือน มิ.ย. 64 มีมูลค่า 23,699 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.82
ทาลายสถิติสูงสุดในรอบ 11 ปี 1 เดือน และคิดเป็นเงินบาทมูลค่า 738,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.48 ส่วนการนาเข้ามีมูลค่า 22,754
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.75 เกินดุลการค้า 945 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทาให้ภาพรวมการส่งออกครึ่งปี 64 (ม.ค.-มิ.ย.) มี มู ล ค่ า
132,334 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.53 การนาเข้ามูลค่า 129,895 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.15 เกินดุลการค้า 2,439
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลมาจากการทาแผนส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและเศรษฐกิจโลก
ฟื้นตัว หลังจากหลายประเทศฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทาให้ชีวิตกลับมาเป็นปกติ และกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิม รวมถึง
ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาทาให้ความต้องการซื้อสินค้าเพิ่มขึน้ กรอปกับค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนือ่ งทาให้สินค้าไทยแข่งขัน
ได้ดีขึ้น ในส่วนกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว ร้อยละ 36 โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 59.8 สูงสุดในรอบ 10 ปี
ทารายได้เข้าประเทศ 71,473 ล้านบาท ส่วนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมก็ขยายตัวร้อยละ 44.7
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เผยรายงานสถานะหนีส้ าธารณะของประเทศ ณ สิ้นเดือน พ.ค. 64 พบว่า มียอดหนี้จานวน
8,696,140 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55.42% ของจีดีพี ใกล้ระดับเพดานความยัง่ ยืนทางการคลังที่กาหนดไว้ไม่เกิน 60% เทียบกับเดือนก่อนหน้า
หนี้เพิ่มขึ้นกว่า 100,000 ล้านบาท
นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการสารวจการใช้จา่ ยในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ 24-25 กรกฎาคม พบว่า
บรรยากาศกร่อยสุด 22 ปี 9 เดือน โดยทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน แสดงความกังวลต่อการใช้ชีวิตนอกบ้าน และระงับการเดินทางเข้าวัด
และเดินทางไปสถานทีต่ ่างๆ เนื่องจากวิตกต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และห่วงรายได้ในอนาคตที่ลดลงทั้งจากลดสวัสดิการ ลดเงินเดือน
หรือถูกออกจากงาน ขณะที่ค่าใช้จ่ายและหนี้ในครัวเรือนยังสูงต่อเนื่อง อีกทั้งส่วนใหญ่งดกิจกรรมการเข้าวั ด เวียนเทียน และถวายสังฆทาน
รวมถึง งดการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงจากที่ครั้งนีม้ ีวันหยุดยาวต่อเนือ่ ง 5 วัน หรือระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม ทาให้ประเมินได้ว่า
บรรยากาศการทาบุญและเดินทางไหว้พระ ขอพรในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาปีนี้จะซบเซา และคาดเงินใช้จ่ายทัว่ ประเทศ จะเหลือ
ประมาณ 4,000-6,000 ล้านบาท จากปีก่อน จะมีเงินใช้จา่ ยสะพัดเกือบ 15,000 ล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ทผี่ ่านมาปิดที่ 32.92 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมือ่ เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา
อยู่ที่ระดับ 32.74 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทสัปดาห์นมี้ ีทิศทางอ่อนค่าตามตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
โดยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับสถานการณ์โควิดระบาดทั่วโลกยังเป็ น ปั จ จั ย หลั ก
นักลงทุนส่วนใหญ่จึงนิยมถือทองคาและสกุลเงินดอลลาร์ เพราะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนีอ้ ัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ
10 ปี ยังปรับตัวลดลงอยูท่ ี่ระดับ 1.25%
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 1.4%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นใน
เดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 63.1, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 59.8
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 60.4, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคการผลิตขั้นต้นในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 62.6
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดส่งออกเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 48.6% ยอดนาเข้าปรับตัวขึ้น 32.7% ส่งผลให้มยี อดเกินดุลการค้า เดือน
มิ.ย. 64 อยู่ที่ 3.8318 แสนล้านเยน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 0.2%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิม่ ขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น
1.4% สู่ระดับ 5.86 ล้านยูนติ , มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 63.1 จากระดับ
62.1 ในเดือน มิ.ย. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 59.8 จากระดับ 64.6 ในเดือน มิ.ย. 64
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 60.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 58.3
ในเดือน มิ.ย. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 62.6 ลดลงจากระดับ 63.4 ในเดือน มิ.ย. 64
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดส่งออกเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 48.6% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 7.22 ล้านล้านเยน และ
ยอดนาเข้าปรับตัวขึ้น 32.7% แตะที่ 6.84 ล้านล้านเยน ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้าในเดือน มิ.ย. 64 อยู่ที่ 3.8318 แสนล้านเยน, ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือน พ.ค. 64
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ระดับ 72.07 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
3.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ทผี่ ่านมา โดยราคาน้ามันฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ถึงแม้กลุ่มประเทศ
ผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติเพิ่มกาลังการผลิตน้ามันเดือนละ 400,000 บาร์เรล/วันนับตั้งแต่เดือน ส.ค.
ไปจนถึงเดือน ธ.ค. แต่ก็เชื่อกันว่าปริมาณน้ามันในตลาดโลกจะยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่คาดว่าจะพุ่งขึ้นในช่ ว งครึ่ งหลั ง ของปี นี้
เนื่องจากคาดว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวงกว้างจะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาด และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงความต้องการใช้นา้ มัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26 - 30 กรกฎาคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย., ดัชนีการผลิตเดือน ก.ค. จากเฟดดัลลัส, ยอดสั่งซือ้ สินค้าคงทนเดือนมิ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกาไรภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.
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