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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 473 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ช่วงวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 78.9 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำที่สุดใน
รอบ 14 เดือน
• เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศ (FBCI) ไตรมาสที่ 2/64 อยู่ที่ระดับ 28.5
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ทรงตัวเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 64
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค.
64 อยู่ที่ระดับ 78.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 80.7 ในเดือน มิ.ย. 64 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำที่สุดในรอบ 14
เดือน (หรือนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 63) โดยมีปัจจัยลบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่คลี่คลายและกระจายวงกว้างไปทั่วประเทศ
ส่งผลให้ภาครัฐต้องออกมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ 13 จังหวัด ออกมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถานช่วงเวลา 21.00-04.00 น.ตั้งแต่วันที่ 20
ก.ค.-2 ส.ค. 64 การจำกัดการเดินทางภายในประเทศ รวมทั้งการขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home)
มากที่สุด แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ และยังส่งผลให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และประชาชนมีรายได้ลดลง
ขณะที่การแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทำให้กำลังการผลิตลดลง เนื่องจากแรงงานต้องกักตัวทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน
รวมทั้งโรงงานบางแห่งต้องปิดชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด นอกจากนั้นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยังได้รับวัคซีนในสัดส่วนที่น้อย อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีฯ คำสั่งซื้อและยอดขายต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
หน้า เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีทิศทางที่ดีขึ้นจากสัดส่วนประชากรที่ฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้อุปสงค์ในตลาดต่างประเทศขยายตัว
ในขณะที่การอ่อนค่าของเงินบาทก็เป็นปัจจัยสนับสนุนภาคการส่งออกในเดือนนี้
สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศ (FBCI) ไตรมาสที่ 2/64 อยู่ที่
ระดับ 28.5 ลดลงจากไตรมาส 1/64 ซึ่งอยู่ทรี่ ะดับ 31.8 โดยค่าดัชนีฯ ที่อยู่ต่ำกว่าระกับ 50 สะท้อนความไม่เชื่อมั่นของนักธุรกิจต่างประเทศต่อ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 80 มีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีทิศทางที่แย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้ง
ภาวะเศรษฐกิจไทยกำลังซื้อในประเทศและการลงทุนจาก และมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าเมื่อเทียบกับปัจจุบันก็ยังแย่ลง
และจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยประเด็นที่ภาคธุรกิจต้องการให้เร่งแก้ไข ได้แก่ การบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดและไม่
เพียงพอ การเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก การว่างงานซึ่งส่งผลต่อต่ออำนาจการซื้อของผู้บริโภค เป็นต้น และมองว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะติดลบ
หากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 ได้
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ทรงตัวเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 64 โดยเงินบาท
ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีทิศทางอ่อนค่า หลังแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 ปีที่ 33.49 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางความกังวลต่อการระบาดของ
โควิดในประเทศ ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่ระบุถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการทยอยปรับลดวงเงินการ
ทำ QE ต่อเดือนลงภายในปีนี้ อย่างไรก็ดี เงินบาทฟื้นตัวขึ้นช่วงสั้นๆ กลางสัปดาห์ตามแรงขายเงินดอลลาร์ฯ เพื่อทำกำไร ก่อนจะกลับมาอ่อนค่า
ลงอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ตามความเสี่ยงของโควิดที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนอีกครั้งจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ
ที่สะท้อนการฟื้นตัวต่อเนื่อง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. 64
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5%
• ประเทศจีน: ยอดการส่งออกสินค้าของจีนในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 19.3%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. 64
ขยายตัว 9.0%YoY, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 64 เพิ่มขึ้น 50.3%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% หลังจากขยายตัว
7.3% ในเดือน มิ.ย. 64, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากขยายตัว 0.9% ในเดือน มิ.ย. 64
ประเทศจีน: ศุลกากรจีนเผยว่ายอดการส่งออกสินค้าของจีนในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบรายปี ในขณะที่ยอดการ
นำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น 28.1% เมื่อเทียบรายปี ทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ค 64 เป็นมูลค่า 5.658 หมื่นล้านดอลลาร์, สำนักงานสถิติ
แห่งชาติจีนเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. 64 ขยายตัว 9.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าในเดือน มิ.ย. 64 ที่มีการขยายตัว
8.8%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ เดือน มิ.ย. 64 ที่มี
การขยายตัว 1.1%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นรายงานว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 64 เพิ่มขึ้น
50.3% เมื่อเทียบรายปี มาอยู่ที่ 10.5 ล้านล้านเยน (9.5 หมื่นล้านดอลลาร์)
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ระดับ 68.44 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.16 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ ว่าความต้องการใช้น้ำมันของสหรัฐฯ จะ
ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งข่าววุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
นอกจากนั้นตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ
ลดลง 400,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (16-20 สิงหาคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดการค้าปลีกเดือน ก.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., สต็อกสินค้าคงคลังของภาคธุรกิจ
เดือน มิ.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น : การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค., ยอดสั่งซื้อ
เครื่องจักรเดือน มิ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ก.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., อัตรา
ว่างงานเดือน ก.ค.
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