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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ. อยู่ที่ระดับ 52.6 
เพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 51.7 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่เดือน มี.ค.63 
ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยเริ่มมีโควิดระบาด เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวขึ้นอย่างชัดเจน  

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (TCC-CI) เดือนก.พ. 66 
อยู่ท่ีระดับ 49.7 เพ่ิมขึ้นจากระดับ 47.4 ในเดือนม.ค. 65 ปรับเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่น
อยู่เลยค่าฐานที่ 50 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ท าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนก.พ. 66 พบว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 
66% เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน ตามการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาบ้าง ส่งผลดีต่อโรงแรม
ในเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคเหนือและภาคอีสาน ที่จ านวนนักท่องเที่ยวไทยแผ่วลงหลังหมดฤดูกาลท่องเที่ยว พร้อมคาดการณ์ว่าอัตราการเข้าพัก
เดือนมี.ค. จะเฉลี่ยอยู่ท่ี 61%  

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ก.พ.66 ว่า เท่ากับ 108.05 เทียบกับ 
ม.ค.66 ลดลง 0.12% แต่เทียบกับเดือน ก.พ.65 เพิ่มขึ้น 3.79% ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และอยู่ในระดับต ่าสุดในรอบ 13 เดือน      
ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากการชะลอตัวของราคาน ้ามันเชื้อเพลิง อาหารบางประเภท โดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปและอาหารสด 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือน ก.พ. 66 พบว่า ดัชนีในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ท่ีระดับ 121.13 ปรับตัว
ลดลง 24.3% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรง" โดยการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื ่อมั่นมากที่สุด 
รองลงมาคือการเลือกตั้งในประเทศและการไหลเข้าของเงินทุน ส าหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนั้น ได้แก่ ความกังวลต่อการกลับมาแพร่ระบาด
ของ Covid-19 หลังนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น รองลงมาคือสัดส่วนหน้ีภาคครัวเรือน และสถานการณ์การเมืองในประเทศ
ก่อนการเลือกตั้ง 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.03 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่3 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 34.68 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้มีทิศทางอ่อนค่าเนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน หลังประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ออกมาส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.50% ในการประชุมวันที่ 20-21 มี.ค. นี้ และมีความ
เป็นไปได้ที่จะขยับเพดานการปรับขึ้นดอกเบี้ยไปสู่ระดับ 5.50-5.75% นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันให้บาทอ่อนค่ามากขึ้นจากการน าเข้าทองค า 
หลังราคาทองค าในตลาดโลกอ่อนค่าลงมากถึง 35 ดอลลาร์/ออนซ ์
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนก.พ. พุ่งสูงสุดรอบ 3 ปี รายได้เกษตรกร-มาตรการรัฐ-ท่องเท่ียวหนุน 
• ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าฯ ก.พ. ดีขึ้นทุกภาค ท่องเที่ยว-บริโภค-อุตสาหกรรมเติบโต 
• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการที่พักแรมปรับตัวดีขึ้น ตามการเข้ามาของนักท่องเท่ียวจีน 
• เงินเฟ้อ ก.พ. ลดต ่าสุดรอบ 13 เดือน 
• ความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับสู่เกณฑ์ร้อนแรง 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่35.03 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ออ่นค่าลงเมือ่เทียบกับราคาปิดเมือ่วันศกุร์ท่ี 3 มี.ค. 66 
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ประเทศสหรัฐฯ: สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือภาคโรงงานเดือน ม.ค. 66 ร่วงลง 1.6% โดยได้รับแรงกดดันจากยอดสั่งซื้อเครื่องบินพลเรือนที่
ลดลง 54.5%, กระทรวงพาณิชย์สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ม.ค. 66 ลดลง 0.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ธ.ค. 65, ตัวเลข
ขาดดุลการค้าในภาคสินค้าและบริการเดือน ม.ค. 66 เพ่ิมขึ้น 1.1 พันล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 6.83 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี ้การน าเข้าเพ่ิมขึ้น 
3% สู่ระดับ 3.258 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกเพ่ิมขึ้น 3.4% สู่ระดับ 2.575 แสนล้านดอลลาร์ 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้น 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ม.ค. 66 ที่มีการขยายตัว 2.1%, ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. 66 ลดลง 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี   
ซึ่งปรับตัวลงมากกว่าในเดือน ม.ค. 66 ที่ลดลงเพียง 0.8%, ส านักงานศุลกากรเปิดเผยการส่งออกของจีนในเดือน ม.ค.-ก.พ. 66 ลดลงร้อยละ 
6.8 อยู่ที่ 506,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการน าเข้าลดลงร้อยละ 10.2 อยู่ที่ 389,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลท าให้ดุลการค้าในช่วง    
2 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 116,900 ล้านดอลลาร์ 

ประเทศญี่ปุ ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวลดลง 0.3%         
เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 301,646 เยน (2,214 ดอลลาร์) 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือนเม.ย. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ระดับ 76.68 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.0 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
3.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน ้ามันดิบปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น ้ามัน โดยความกังวลดังกล่าวได้บดบังปัจจัยบวกจากรายงานสต็อก
น ้ามันดิบสหรัฐท่ีลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือน ม.ค. 66 ร่วงลง 1.6% , สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ม.ค. 66 ลดลง 
0.4%, ตัวเลขขาดดุลการค้าในภาคสินค้าและบริการในเดือน ม.ค. 66 เพ่ิมขึ้น 1.1 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การน าเข้าเพ่ิมขึ้น 3% 
ขณะที่การส่งออกเพ่ิมขึ้น 3.4% 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้น 1%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. 66 ลดลง 1.4%, 
การส่งออกในเดือน ม.ค.-ก.พ. 66 ลดลงร้อยละ 6.8 ส่วนการน าเข้าลดลงร้อยละ 10.2 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวลดลง 0.3% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลงลดประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13 - 17 มีนาคม 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) เดือนก.พ., ดัชนีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนก.พ., ยอดค้าปลีกเดือนก.พ., 
สต็อกสินคา้คงคลังภาคธรุกิจเดือนม.ค., ราคาน าเข้า-ราคาส่งออกเดอืนก.พ. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดลุการค้าเดือนก.พ., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนม.ค., การผลติ
ภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. 

• ประเทศจีน: การเปดิเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.-ก.พ., ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.-ก.พ., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
เดือนม.ค.-ก.พ., อัตราว่างงานเดือนก.พ. 


