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ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คร้ังที ่1/65 เมื่อวันที ่9 ก.พ. 65 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ท่ี 0.50% ต่อป ีโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ในขณะทีก่ารระบาดของ COVID-19 สายพันธ์ุ Omicron คาด
ว่าจะสร้างแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขในวงจำกัด ทำให้ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยรวมลดลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเร่งขึ้นในช่วงแรก
ของปี 65 จากราคาพลังงานและอาหารสดบางประเภท และมีความเสี่ยงด้านสูงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แรงกดดันเงินเฟ้อจากปัจจัยด้านอุปสงค์ยัง
อยู่ในระดับต่ำ สะท้อนรายได้และกำลังซื้อท่ีเพิ่งเริ่มฟื้นตัว โดย กนง. เห็นว่านโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายต่อเนื่องนั้นจะช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ควบคู่กับมาตรการทางการเงินการคลังที่เน้นการฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ จะช่วยให้ตลาดแรงงาน รวมถึงรายได้
ของภาคธุรกิจและครัวเรือนฟื้นตัวได้เข้มแข็ง, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมปรับประมาณการเงินเฟ้อปี 65 สูงกว่าท่ีเคยคาดการณ์
ไว้ท่ี 1.7% จากปัจจัยหลักราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 27% และราคาเนื้อสัตว์เพิ่ม 22% ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังคงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 65 จะ
ยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย 1-3% พร้อมส่งสัญญาณว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยตามประเทศอืน่ๆ เหตุเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวเปราะบาง 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ม.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 44.8 
ลดลงจากเดือน ธ.ค. 64 ซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 46.2 โดยเป็นการลดลงคร้ังแรกในรอบ 5 เดือน ทั้งนีน้ายธนวรรธน ์พลวิชัย อธิบการบดีมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และประธานท่ีปรึกษาศูนย์พยากรณ์ฯ กล่าวว่า การที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 
เดือนนั้น เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมีความวิตกกังวลมากเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทย จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันท่ีอาจมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน ถึงแม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันในประเทศไทยจะเริ่มมีแนวโน้มลดลง รวมถึงการยกเลิก
มาตรการเปิดประเทศภายใต้ระบบ Test & Go อาจส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นลดน้อยลง และระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่ง
ต้องติดตามตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในช่วงไตรมาสแรกของปี 65 ว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการฟื้นตัวของระบบ
เศรษฐกิจไทยมากน้อยเพียงไร 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.70 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ก.พ. 65 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือนครึ่งท่ี 32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ เนื่องจากเงินบาทได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุน
ต่างชาติ ซึ่งในระหว่างวันท่ี 7-11 ก.พ. มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิในตลาดหุน้และพันธบัตรไทยสูงถึง 4.2 และ 4.7 หมื่นล้านบาทตามลำดับ อย่างไรกด็ี 
กรอบการแข็งค่าของเงินบาทได้เริ่มชะลอตัวลงในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากเงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้นภายหลังจากการประกาศตัวเลขอัตราเงิน
เฟ้อของสหรัฐฯ ทีแ่ตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีท่ีระดับ 7.5% ในเดือน ม.ค. 65 ซึ่งหนุนให้ตลาดประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะ
ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเฟดเดือน มี.ค. 65  
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คร้ังท่ี 1/65 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 0.50% ต่อป ี

• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมปรับประมาณการเงินเฟ้อปี 65 สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 1.7% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค เดือน ม.ค. 65 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 44.8 (โดยเป็นการลดลงคร้ังแรกในรอบ 5 เดือน) 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 32.70 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่4 ก.พ. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. 65 พุ่งขึ้น 7.5% เมื่อเทียบรายปี จาก
ระดับ 7.0% ในเดือน ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา, ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 1.8% สู่ระดับ 8.07 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ 
จากระดับ 7.93 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน พ.ย. 64 โดยการนำเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้น 1.6% สู่ระดับ 3.089 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะทีก่ารส่งออก
สินค้าเพิ่มขึ้น 1.5% สู่ระดับ 2.281 แสนล้านดอลลาร์ฯ, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ธ.ค. 64 พุ่งขึ้น 2.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.7% 
ในเดือน พ.ย. 64 

ประเทศจีน: มาร์กิตและไฉซินเปิดเผว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน ม.ค. 65 ลดลงสู่ระดับ 51.4 ซึ่ง
เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน (หรือนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 64) จากระดับ 53.1 ในเดือน ธ.ค. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการ
ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการระบาดได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภค 

ประเทศญี่ปุ่น: ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ส่วนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มีสมาชิกมากกว่าสองคนเฉลี่ยอยู่ที่ 317,206 เยน หรือราว 90,000 บาท 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ระดับ 93.10 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.79 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเปน็ 
1.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยตลาดน้ำมันทะยานขึ้นเนื่องจากเทรดเดอร์มีความวิตกเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่าง
รัสเซียและยูเครน ขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนระหว่างรัสเซียและยูเครนเพิ่มขึ้นนั้น ก็ยังคงมีความพยายามทางการทูต
โดยมีเป้าหมายที่จะยุติความตึงเครียดด้วยสันตวิิธี นอกจากนั้นราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนหลังสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุว่าตลาดน้ำมันอยู่
ในภาวะตึงตัวหลังปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกพลัสอยู่ห่างจากระดับเป้าหมายมากข้ึนในเดือน ม.ค. 65 

 
 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14-18 กุมภาพันธ์ 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค 65., ยอดค้าปลีกเดือน ม.ค. 65, ราคานำเข้าและราคาส่งออก
เดือน ม.ค. 65, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. 65, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ธ.ค. 64 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 64, ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ม.ค. 65, ยอด
สั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ธ.ค. 64 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ม.ค. 65, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค. 65, 
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค. 65 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. 65 พุ่งขึ้น 7.5%YoY, ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 
64 เพ่ิมขึ้น 1.8% โดยการนำเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้น 1.6% และการส่งออกสินค้าเพ่ิมขึ้น 1.5%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน 
ธ.ค. 64 พุ่งขึ้น 2.2% 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน ม.ค. 65 ลดลงสู่ระดับ 51.4 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 0.2%YoY 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


