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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 0.50% ต่อป ีโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุด
ต ่าสุดแล้วในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมาและก าลังเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและการเปิดประเทศ รวมทั้งการเร่ง
กระจายวัคซีนส่งผลให้ความเสี่ยงด้านต ่าลดลง แต่แนวโน้มการฟื้นตัวยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3/64 ว่า ธนาคารพาณิชย์มีความ
เข้มแข็ง โดยมีเงินส ารองสภาพคล่อง และเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง สามารถท าหน้าที่เป็นกลไกส าคัญในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง  แต่คุณภาพสินเชื่อโดยรวมเสื่อมลงเล็กน้อย 
ภายใต้มาตรการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้น และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ นอกจากน้ีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ
ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวอย่างยั่งยืน จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อลูกหนี้ในสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง เพื่อรองการการฟื้น ตัวของ
เศรษฐกิจในอนาคต ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวที่ 5.6% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนท่ีขยายตัว 3.7% ทั้งนี้ สินเช่ือยังคงขยายตัวต่อเนื่อง แม้หักผลของสินเช่ือท่ีให้แก่ภาครัฐและมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. พบว่า ค่าดัชนีฯ อยู่ท่ี 82.1 
ปรับขึ้นจากเดือน ก.ย. ที่อยู่ที่ระดับ 79.0 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และเป็นค่าดัชนีความเชื่อมั่นที่สูงสุดในรอบ 5 เดือน นับจากเดือน 
มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 95.0 ปรับขึ้นจากเดือน ก.ย. ที่อยู่ระดับ 93.0 ถือเป็นค่าดัชนีเชื่อมั่นสูงในรอบ 
19 เดือน นับตั้งแต่ เม.ย. 63 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.82 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 33.34 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยในช่วงสัปดาห์นี้เงินบาทเคลื่อนไหวสวนทางกับตลาดโลกหลังมีแรงขายดอลลาร์ ฯ จากผู้ส่งออก
ทองค าท าให้ดอลลาร์ฯ ยังคงปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่อง เพราะมีความกังวลเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐสูงขึ้นจนเกรงว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าก าหนดเดิม นอกจากน้ีการที่เงินบาทแข็งค่าในช่วงนี้เป็นผลจากมีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทย ทั้งในส่วนของตลาดหุ้น 
และตลาดพันธบัตรยังมีเงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรวันน้ี 3.8 พันล้านบาท 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• เอกฉันท์คงดอกเบี้ย 0.5% 

• ธปท.เผย ไตรมาสที่ 3 ปี 64 แบงก์พาณิชย์ยังเข้มแข็งแม้คุณภาพสินเชื่อตก,สินเชื่อโต 5.6%  

• ดัชนีเชื่อมั่นเอกชนเร่ิมฟื้น สูงสุดในรอบ 5 เดือน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.82 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พ.ย. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากปรับตัวข้ึน 0.5% ในเดือน ก.ย. 64, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าในเดือน ก.ย. 64 เพ่ิมขึ้น 1.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือน 
ส.ค. 64 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
ซึ่งปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดือน ก.ย. 64 ที่ขยายตัวเพียง 0.7%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบเป็น
รายปี ซึ่งขยายตัวรวดเร็วกว่าในเดือน ก.ย. 64 ที่ปรับตัวขึ้น 10.7%, ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยยอดส่งออกเดือน ต.ค. 64 ของจีน
เพิ ่มขึ้น 27.1% เม ื ่อเทียบเป็นรายปี ส ่วนยอดน าเข ้าเพ ิ ่มข ึ ้น 20.6% ส ่งผลให้จ ีนม ียอดเกินด ุลการค้าในเด ือน ต.ค. 64 ที ่ระดับ  
8.454 หมื่นล้านดอลลาร์ 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ระดับ 80.79 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.48 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
0.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกดดันสัญญาน ้ามันดิบ โดยลดความน่าดึงดูดของสัญญา
น ้ามัน เนื่องจากท าให้สัญญาน ้ามันมีราคาแพงขึ้นส าหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น ๆ ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังจากการพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อ
ในสหรัฐอาจท าให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดการณ์ ทั้งนี้โอเปกยังคงคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้น ้ามันจ ะ
ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปีหน้ากลับสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.6%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. 64 เพ่ิมขึน้ 
6.2%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าในเดือน ก.ย. 64 เพ่ิมขึ้น 1.4% 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 1.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 
13.5%, ยอดส่งออกเดือน ต.ค. 64 ของจีนเพ่ิมขึ้น 27.1% ยอดน าเข้าเพ่ิมขึ้น 20.6% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน 
ต.ค. 64 ที่ระดับ 8.454 หมื่นล้านดอลลาร์ 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-19 พฤศจิกายน 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย., ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนต.ค., ยอดสั่งซื้อ
เครื่องจักรเดือนก.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค., ยอดค้าปลีกเดือนต.ค., อัตราว่างงาน
เดือนต.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค. 


