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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 462 ประจาวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

ศก.ไทยเม.ย.มีแรงหนุนจากส่งออกโตต่อเนื่อง ยังต้องจับตาโควิดรอบ 3
ส่งออก เม.ย.โตต่อเนื่อง 13.09% นาเข้าโต 29.79% เกินดุลฯ 182.48 ล้านเหรียญฯ
โควิดทาพิษหนักรายได้วูบ 1.3 แสนล้าน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.26 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือน เม.ย. 64 ว่า เศรษฐกิจไทย
ยังคงขยายตัวได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า สาหรับภาคการบริโภค
การลงทุนนั้นดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนส่วนใหญ่เกิดจากฐานต่าในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด - 19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในเดือน เม.ย. 64 อย่างใกล้ชิดต่อไป ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากปริมาณ
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยฐานต่าในปีก่อน สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่แท้จริงที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนด้านการ
ลงทุนภาคเอกชน ส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือ เครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการ
นาเข้าสินค้าทุนขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานขยายตัวเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยบริการด้านการท่ องเที่ยว
พบว่า ในเดือน เม.ย. 64 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มสิทธิพิเศษ (Thailand
Privilege Card) และนักธุรกิจ จานวน 8,529 คน ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องสามารถดาเนินได้ต่อไป
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การส่งออกเดือน เม.ย.64 มีมูลค่า 21,429.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัว 13.09% เมื่อเทียบเดือน เม.ย.63 ถือเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงสุดในรอบ 36 เดือน หรือ 3 ปี นับตั้งแต่ เม.ย. 61 โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้ นตั ว
ของภาคการผลิต การระดมฉีดวัคซีนทั่วโลก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในภาคการผลิตและการบริโภค
อย่างไรก็ตาม เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องน้ามัน ทองคา และอาวุธยุทธปัจจัยแล้ว การส่งออกขยายตัว 25.70% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อน
การเติบโตที่ฟื้นตัวจากภาคเศรษฐกิจจริง ส่วนการนาเข้ามีมูลค่า 21,246.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 29.79% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 182.48 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ภาพรวมในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) การส่งออกมีมูลค่า 85,577.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4.78% และการนาเข้ ามี
มูลค่ารวม 84,879.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13.85% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 698.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กระทรวงการคลั ง เผยการจั ดเก็ บ รายได้ ส ุทธิ ข องรั ฐบาลในช่ ว ง 7 เดื อ นของปี ง บประมาณ 64 (ต.ค.63 - เม.ย.64) อยู ่ ที่
1.22 ล้านล้านบาท ต่ากว่าประมาณการ จานวน 1.28 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 และต่ากว่าปีก่อน จานวน 7.82 หมื่นล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6 เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31. 26 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พ.ค. 64
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 31.38 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ปรับตัวแข็งตามค่าเงินในภูมิภาคและค่าเงินหยวน กรอบกับการ
ประกาศตัวเลขการส่งออกของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และยังมีปัจจัยเกื้อหนุนจากต่างประเทศคือการปรับลดวงเงิน QE ของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้ค่าดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน เม.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.6%, ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคสหรัฐในเดือน พ.ค. 64 ร่วงลงสู่ระดับ 82.9, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน เม.ย. 64 ลดลง 1.3%
• ประเทศจีน: กาไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน เม.ย. 64 ขยายตัว 57%
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย. 64 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.8%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรั ฐฯ: กระทรวงพาณิ ช ย์ ส หรั ฐ เปิ ดเผยดั ช นี ร าคาการใช้ จ่ า ยเพื ่ อ การบริ โภคส่ ว นบุ คคล (PCE) ในเดื อ น เม.ย. 64
เพิ่มขึ้น 0.6% จากระดับ 0.5% ในเดือน มี.ค. 64, ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน พ.ค. 64
ร่วงลงสู่ร ะดับ 82.9 หลังจากแตะระดับ 88.3 ในเดือน เม.ย. 64, กระทรวงพาณิช ย์ สหรั ฐเปิด เผยยอดสั่ งซื้อ สิน ค้ า คงทนเดือ น เม.ย. 64
ลดลง 1.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือน มี.ค. 64
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกาไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน เม.ย. 64 ขยายตัว 57% เมื่อเทียบ
รายปี แตะที่ 7.6863 แสนล้านหยวน (1.2022 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน มี.ค. 64 ที่มีการขยายตัวแข็งแกร่งถึง 92.3%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี ่ปุ่นรายงานอั ตราว่า งงานของญี่ปุ่ นในเดือน เม.ย. 64
เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.8% เพิ่มขึ้นจากระดับ 2.6% ในเดือน มี.ค. 64
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซั ส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ระดับ 66.32 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.74 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
4.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากการที่โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า ราคาน้ามันจะยังคงดีดตัว ขึ้นต่อไป
แม้ว่าอิหร่านกลับมาส่งออกน้ามันในตลาด นอกจากนี้ ราคาน้ามันดิบยังได้ปัจจัยบวกจากรายงานที่ว่า การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน
เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่าบาตรต่ออิหร่านอาจเผชิญอุปสรรคครั้งใหม่ นอกจากนี้สัญญาน้ามันดิบดีดตัวขึ้นหลังจากสานั กงานสารสนเทศ
ด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ามันดิบสหรัฐลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสถาบันปิโตรเลียม
อเมริกา (API) ที่เผยว่าสต็อกน้ามันดิบสหรัฐลดลง 439,000 บาร์เรล

ประเด็นที่นา่ จับตามองในสัปดาห์นี้ (31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัช นีผ ู้จัด การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคการผลิต /ภาคบริการขั ้นสุดท้ ายเดื อน พ.ค.จากมาร์ กิต ,
การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน เม.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน พ.ค.จากมาร์กิต, อัตราว่างงาน
เดือน เม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย., ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน พ.ค.จากสานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
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