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กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าในเดือน ก.ค. 64 มีมูลค่า 22,650 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัว 20.27% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ในขณะที่การนำเข้าสินค้ามีมูลค่า 22,467 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัว 45.94% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้เกินดุลการค้า 183 ล้านดอลลาร์ฯ 
ส่วนภาพรวมในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค. 64) การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 154,985 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 16.20% การนำเข้าสินคา้มี
มูลค่า 152,362 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 28.73% ส่งผลให้ช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ ไทยเกินดุลการค้าเป็นมูลค่า 2,622 ล้านดอลลาร์ โดยสาเหตุทีก่าร
ส่งออกของไทยเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากหลายปัจจัย ได้แก่ (1) สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักสำคัญของไทยที่เริ่มฟื้นตัวดี
ขึ้น (2) ภาคการผลิตทั่วโลกยังคงขยายตัวดี (3) เงินบาทท่ีอ่อนค่า และ (4) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีก่อน ส่งผลดีต่อ
ราคาสินค้าส่งออกของไทยท่ีเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันที่ทำให้ได้ราคาดีขึ้น 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เผยว่าหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสที่ 1/64 มีมูลค่า 14.13 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
4.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วน 90.5% ต่อ GDP ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการเลื่อนและพักชำระหนี้ที่ทำให้ยอด
หนี้คงค้างไม่ลดลง รวมทั้งครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น ในขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยสัดส่วน NPLs ของ
สินเช่ือเพื่ออุปโภคบริโภคต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.92 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคครัวเรือนเริ่มมีปัญหา
ในการหารายได้หรือสถานะทางการเงินเปราะบางมากขึ้น 

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติให้คงมาตรการทางสังคมทั้งการทำงานที่บ้าน (WFH) และมาตรการ
เคอร์ฟิวในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดต่อไปอีก 14 วัน แต่อนุญาตให้เปิดกิจการ/กิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่ การเดินทางข้าม
จังหวัด, ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์, ร้านเสริมสวย ร้านนวด เฉพาะนวดเท้า, การใช้อาคารสถานศึกษา และการ
เปิดใช้สนามกีฬา ภายใต้มาตรการลดความเสีย่งในการแพร่โรคด้วย COVID-FREE Setting โดยมาตรการนี้จะมีการบังคับใช้ในทุกร้าน/ทุกกิจการ 
(แต่เป็นมาตรการนำร่อง) ต้ังแต่วันที ่1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.63 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 64 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 32.61 บาท/ดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นจากแรงซื้อตามปัจจัย
ทางเทคนิค นอกจากน้ีเงินบาทยังได้รับอานิสงส์บางส่วนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าที่สะท้อนจากสถานะซื้อสุทธิพันธบัตรและหุ้นไทยของนักลงทุน
ต่างชาติในระหว่างสัปดาห์ท่ามกลางการคาดหวังว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อาจมีแนวโน้มคลี่คลายลงบ้างเมื่อเทียบกับจุดที่น่ากังวล
ในช่วงก่อนหน้าน้ี 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• การส่งออกสนิค้าในเดือน ก.ค. 64 มีมูลค่า 22,650 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัว 20.27%YoY 

• หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสที่ 1/64 มีมูลค่า 14.13 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วน 
90.5% ต่อ GDP 

• ศบค. มีมติให้คงมาตรการทางสังคมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขม้งวด 29 จังหวัดต่อไปอีก 14 วัน แต่อนุญาตให้เปิดกิจการ/
กิจกรรมเพ่ิมเติมต้ังแต่วันที ่1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 32.63 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกรท์ี ่20 ส.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 
2% สู่ระดับ 5.99 ล้านยูนิต, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 1.0% สู่ระดับ 708,000 ยูนิต, ยอด
สั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 64 ลดลง 0.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือน มิ.ย. 64, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
ส่วนบุคคล (PCE) พ้ืนฐานในเดือน ก.ค. 64 พุ่งขึ้น 3.6% หลังจากดีดตัวขึ้น 3.6% เช่นกันในเดือน ม.ิย. 64 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่
ระดับ 59.5 ลดลงจากระดับ 60.2 ในเดือน ก.ค. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน ก.ค. 64 ขยายตัว 16.4% เมื่อเทียบ
รายปี โดยขึ้นไปแตะทีร่ะดับ 7.0367 แสนล้านหยวน (1.086 แสนล้านดอลลาร์) 

ประเทศญี่ปุ่น: Jibun Bank Japan เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 
43.5 จุด ลดลงจากระดับ 47.4 จุด ในเดือน ก.ค. 64 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ระดับ 68.74 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.42 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 10.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของ
รัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 3 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันสัปดาห์ที่ 3 นอกจากนี้สัญญาน้ำมันดบิยัง
ได้รับแรงหนุนจากการที่เม็กซิโกลดการผลิตน้ำมันมากกว่า 4 แสนบาร์เรล/วัน หลังจากท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่ง และคาดว่าจะ
สามารถกลับมาเดินเครื่องอีกครั้งในวันที่ 30 ส.ค. 64 

 

 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 สิงหาคม–3 กันยายน 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. จากมาร์กิต, การใช้จ่ายด้านการ
ก่อสร้างเดือน ก.ค., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ส.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และ
ดุลการค้าเดือน ก.ค., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ก.ค., อัตราว่างงานเดือน ก.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ส.ค. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 2%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 1.0%, ยอดสั่งซ้ือ
สินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 64 ลดลง 0.1%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในเดือน ก.ค. 
64 พุ่งขึ้น 3.6% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. 64 อยู่ท่ีระดับ 59.5 

• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน ก.ค. 64 ขยายตัว 16.4%YoY 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการบริการของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. 64 อยู่ท่ีระดับ 43.5 จุด 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 10.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


