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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.5% ต่อปี พร้อมประเมินว่าเศรษฐกิจ
ไทยในปี 64 จะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ในการประชุมครั้งก่อนที่ 0.7% และปี 65 ที่ 3.9% โดยที่มองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความไม่
แน่นอนสูง ในขณะทีม่องว่าการกระจายวัคซีนที่ดีขึ้น และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เร็วกว่าคาดการณ์นั้นจะ
เป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป 

กระทรวงพาณิชย ์เผยว่า ยอดการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 64 มีมูลค่า 682,184 ล้านบาท ขยายตัว 
38.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการค้ากับมาเลเซียเติบโตสูงสุดที ่25.38% รองลงมาเป็นกัมพูชา 8.85% สปป.ลาว 23.93% 
เมียนมา 16.23% ส่วนการค้าผ่านแดน 3 ประเทศ มีจีนที่ขยายตัวสูงที่สุดที่ 100% รองลงมาคือสิงคโปร์ 63.67% และเวียดนามติดลบ 9.19% 
ส่วนการค้าชายแดนและผ่านแดนเฉพาะเดือน ส.ค. 64 มีมูลค่า 147,638 ล้านบาท เติบโต 32.56% เป็นการส่งออก 91,133 ล้านบาท เติบโต 
39% และไทยได้ดุลการค้า 34,628 ล้านบาท 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ส.ค. 64 อยู่ท่ีระดับ 87.71 หดตัวลดลง 
4.15% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของแรงงานในสถานประกอบการ ส่งผลกระทบ
ต่อการจ้างงานและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม ทั้งดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 64 (ม.ค.-ส.ค.) ขยายตัว
เฉลี่ย 7.13% จากทิศทางของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้นส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมได้รับอานิสงส์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  6 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มคลี่คลาย การเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนและแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมถึงมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาครัฐ มาตรการควบคุมพื้นที่เฉพาะ และโครงการนำร่องป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.63 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย. 64  
โดยเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 4 ปีที่ 33.97 บาท/ดอลลาร์ฯ ท่ามกลางแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ ในช่วงสิ้นไตรมาส ประกอบกับมีแรง
กดดันจากสัญญาณขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ นั้นสามารถเพิ่มช่วงบวกได้ต่อตามกระแสการคาดการณ์
เกี่ยวกับแนวโน้มการถอยออกจากมาตรการผ่อนคลายของเฟดในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ดี เงินบาทฟ้ืนตัวกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ช่วงปลาย
สัปดาห์ หลังเงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยลบจากข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่เพิ่มมากกว่าที่คาด ประกอบกับตลาดยังติดตาม
ปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มมีติเอกฉันทใ์ห้คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ท่ีระดับ 0.5% ต่อป ี 

• ยอดการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 64 มีมูลค่า 682,184 ล้านบาท ขยายตัว 38.03%YoY 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ส.ค. 64 อยู่ท่ีระดับ 87.71 หดตัวลดลง 4.15%YoY 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 33.63 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. 64 พุ่งขึ้น 1.8% หลังจากเพิ่มขึ้น 
0.5% ในเดือน ก.ค. 64, มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 60.7 
จากระดับ 61.1 ในเดือน ส.ค. 64 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลดลงสู่
ระดับ 58.6 จากระดับ 61.4 ในเดือน ส.ค. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 10.1% เมื่อ
เทียบรายปี แตะที่ 6.803 แสนล้านหยวน (1.05 แสนล้านดอลลาร์) ซึ่งชะลอลงจากเดือน ก.ค. 64 ที่มีการขยายตัว 16.4%, สำนักงานสถติแิห่ง 
ชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ก.ย. 64 ลดลงแตะระดับ 49.6 จากระดับ 50.1 ในเดือน ส.ค. 
64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.ย. 64 ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 53.2 จากระดับ 47.5 ในเดือน ส.ค. 64 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าอัตราการว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ 2.8% ซึ่งยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับ
เดือน ก.ค. 64 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ระดับ 75.88 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 2.6% 
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ในวันศุกร์ และจากการคาดการณ์ที่ว่าตลาด
น้ำมันจะยังคงตึงตัวในช่วงหลายเดือนข้างหน้า แม้โอเปกพลัสมีมติเพิ่มกำลังการผลิตในสัปดาห์หน้าก็ตาม สำหรับการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกนั้น
ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังจากที่ถูกกระทบก่อนหน้านี้จากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนนิโคลัสและไอดา 

 
 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 ตุลาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ส.ค., ดุลการค้าเดือน ส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
บริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ย. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือน ก.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ย. จากมาร์กิต, ยอดค้าปลีกเดือน ส.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ย. 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. 64 พุ่งขึ้น 1.8%, PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 
64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 60.7 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 58.6 

• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 10.1%YoY, PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ย. 64 ลดลง
แตะระดับ 49.6, PMI ภาคบริการเดือน ก.ย. 64 ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 53.2 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. 64 อยู่ท่ี 2.8% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


