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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย. 64 อยู่ท่ี 41.1 โดยดัชนี
ความเชื่อมั่นทุกรายการปรับตัวดีขึ้น และเพ่ิมขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 7 เดือน เนื่องจาก ศบค. ได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัดที่ครอบคลุมขนาดเศรษฐกิจประมาณ 80% ของ GDP ไทย ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีการจับจ่ายใช้สอยและ
ท่องเที่ยวมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค  
ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นไม่มากนัก โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน, สำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ก.ย. 64 เท่ากับ 101.21 เพิ่มขึ้น 1.68% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจากติดลบเมื่อเดือนก่อน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนของปี 64 (ม.ค.-ก.ย.) 
เพิ่มขึ้น 0.83% ในขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (ซึ่งหักอาหารสดและพลังงานที่มีความผันผวนด้านราคาออก) ดัชนีอยู่ที่ 100.59 เพิ่มขึ้น 0.19% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนของปี 64 เพิ่มขึ้น 0.23% 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลในภาวะปัจจุบัน ประจำไตรมาสที ่3/64 อยู่ท่ีระดับ 45.8 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ท่ีระดับ 46.4 โดยค่า
ดัชนีฯ ต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 ต่อเนื่อง 10 ไตรมาสติดต่อกัน หรือนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/62, บริษัท เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้งส์ (เอส
แอนด์พี) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือไว้ท่ีระดับมีเสถียรภาพ โดยมองว่าภาคการคลัง
สาธารณะยังคงแข็งแกร่ง แม้การดำเนินนโยบายการคลังผ่านมาตรการต่างๆ จะทำให้การขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64-65 และภาระ
หนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.88 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 64 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 4 ปีครั้งใหม่ที่ 33.99 บาท/ดอลลาร์ฯ ในระหว่างสัปดาห์ โดยเงินบาททยอยอ่อนค่าลง
สอดคล้องกับหลายสกุลเงินในภูมิภาค ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นตามการปรับตัวข้ึนของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ โดยมีแรงหนุนจากข้อมูลดัชนี 
ISM ภาคบริการ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด นอกจากนั้น
เงินดอลลาร์ฯ ยังมีแรงหนุนจากการคาดการณ์เกี่ยวกับจังหวะการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัว
ขึ้นในระยะนี้เพิ่มแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อ  
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือน ก.ย. 64 อยู่ท่ี 41.1 และเพ่ิมขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 7 เดือน 

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ก.ย. 64 เท่ากับ 101.21 เพ่ิมขึ้น 1.68% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในภาวะปจัจุบนั ประจำไตรมาสที่ 
3/64 อยู่ที่ระดับ 45.8 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน 

• เอสแอนด์พีคงอันดับความน่าเชือ่ถือของประเทศไทยไว้ท่ี BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือไวท้ี่ระดับมีเสถียรภาพ 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 33.88 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่1 ต.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. 64 พุ่งขึ้น 4.2% สู่ระดับ 7.33 
หมื่นล้านดอลลาร์ฯ, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าสง่ในเดือน ส.ค. 64 พุ่งขึ้น 1.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน ก.ค. 64, 
มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.9 จากระดับ 55.1 ใน
เดือน ส.ค. 64, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 61.9 
จากระดับ 61.7 ในเดือน ส.ค. 64 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 
56.2 จากระดับ 59.0 ในเดือน ส.ค. 64 

ประเทศจีน: มาร์กิตและไฉซินเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนเดือน ก.ย. 64 พุ่งขึ้นแตะระดับ 53.4 จาก
ระดับ 46.7 ในเดือน ส.ค. 64, สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เผยว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน ก.ย. 
64 ลดลง 0.97% โดยปรับลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 3.2006 ล้านล้านดอลลาร์ 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. 64 
ปรับตัวลง 3.0% เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน ก.ค. 64 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ระดับ 79.35 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
4.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสปัดาหท์ี่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรบัตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนคาดว่าปริมาณน้ำมันจะตงึตัวมากขึ้น ในขณะที่
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคโควิด-19 นอกจากนั้นการพุ่งขึ้นของราคาก๊าซในยุโรปมีส่วนทำให้ความต้องการใช้
น้ำมันพุ่งขึ้นด้วย เนื่องจากกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนจากการใช้ก๊าซมาเป็นการใช้น้ำมันมากขึ้นในการผลิตไฟฟ้า 

 
 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 ตุลาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน ก.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ส.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ย., ยอดขายรถเดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 
เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย. 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือน ส.ค. 64 พุ่งขึ้น 4.2%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ส.ค. 64 
พุ่งขึ้น 1.2%MoM, PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.9, ดัชนีภาคบริการของ
สหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 61.9 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 56.2 

• ประเทศจีน: PMI ภาคบริการของจีนเดือน ก.ย. 64 พุ่งขึ้นแตะระดับ 53.4, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน 
ก.ย. 64 ลดลง 0.97% 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวลง 3.0%YoY 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


