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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 471 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือนมิ.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 97.73 เพิ่มขึ้น 17.58%YoY
สศค. ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 64 ลงเหลือ 1.3%
ศบค. มีมติขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.86 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน
มิ.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 97.73 เพิ่มขึ้น 17.58% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และถือว่าขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 โดยดัชนีเอ็ม
พีไอในไตรมาสที่ 2/64 ขยายตัวเฉลี่ย 20.41% ส่วนในครึ่งแรกของปี 64 ดัชนีเอ็มพีไอขยายตัวเฉลี่ย 9.41% อันเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม (ไม่รวมทอง อาวุธ รถถัง และอากาศยาน) มูลค่า 18,440 เหรียญสหรัฐ ขยายตัวสูงถึง 45.23% สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการ
ขยายตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 64 ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการ
ผลิตถุงมือยางอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ทั้งนี้ สศอ. ได้ปรับคาดการณ์ดัชนีเอ็มพีไอปีนี้ใหม่เป็นขยายตัวอยู่ที่ 4.0-5.0% จากเดิมขยายตัว 2.03.0% ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว คาดว่าขยายตัว 3.0-4.0% จากเดิมขยายตัว 2.5-3.5%
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนในระดับสูง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยทำ
ให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกและการค้าชายแดนของไทยดีขึ้นตามด้วย
น.ส. กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 64 ลงเหลือ 1.3% โดยลดลงจากเมื่อเดือน เม.ย. 64 ที่คาดว่าจะขยายตัว 2.3% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาด
ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเดินทางระหว่างประเทศ แต่ยังมีการส่งออกเป็นปัจจัยบวก
รวมถึงมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายจากภาครัฐ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การโควิด -19 (ศบค.) มีมติขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) จากเดิม 13 จังหวัด
เป็น 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี
ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 64 เป็นต้นไป เบื้องต้นอย่างน้อย 14 วัน และอาจมี
การพิจารณาขยายต่อจนถึงสิ้นเดือน ส.ค. 64 หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.86 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 15 เดือนครึ่งที่ 32.99 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ก่อนฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนช่วงปลายสัปดาห์โดย
เงินบาทอ่อนค่าลงท่ามกลางความกังวลต่อการเร่งตัวขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศที่สร้างแรงกดดันต่อความสามารถในการรองรับ
สถานการณ์ของระบบสาธารณสุขไทย นอกจากนั้นเงินบาทยังเผชิญแรงขายตามค่าเงินหยวนและบางสกุลเงินในภูมิภาคในช่วงต้นสัปดาห์ด้วย
เช่นกัน อย่างไรก็ดี เงินบาทได้ลดช่วงอ่อนค่าและฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนหลังผลการประชุมเฟดที่สะท้อนว่า เฟดน่าจะยังไม่รีบคุมเข้มนโยบาย
การเงินในอนาคตอันใกล้กดดันเงินดอลลาร์ ให้อ่อนค่าลง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน มิ.ย. 64 ร่วงลง 6.6%, ยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น
0.8%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในเดือน มิ.ย. 64 ดีดตัวขึ้น 3.5%YoY
• สหภาพยุโรป: อัตราการว่างงานของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 64 ลดลงเหลือร้อยละ 7.7, อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือน ก.ค. 64 พุ่ง
ขึ้นไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2
• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 20%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน มิ.ย. 64 พุ่งขึ้น 6.2%MoM
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือน มิ.ย. 64 ร่วงลง 6.6% สู่ระดับ 676,000 ยูนิต, ยอด
การสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.8% และปรับทบทวนยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน พ.ค. 64 เป็นเพิ่มขึ้น 3.2%,
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในเดือน มิ.ย. 64 ดีดตัวขึ้น 3.5% เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 3.4% ใน
เดือน พ.ค. 64
สหภาพยุโรป: สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่าอัตราการว่างงานของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 64 ลดลงเหลือร้อยละ
7.7 จากร้อยละ 8.0 ในเดือน พ.ค. 64, อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือน ก.ค. 64 พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 จากร้อยละ 1.9 ในเดือน
มิ.ย. 64
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 20% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี แตะระดับ 7.918 แสนล้านหยวน (1.2227 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน พ.ค. 64 ที่มีการขยายตัวแข็งแกร่ง
ถึง 36.4%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน มิ.ย. 64
พุ่งขึ้น 6.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากที่หดตัวลง 6.5% ในเดือน พ.ค. 64
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ระดับ 73.95 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล หรือ
คิดเป็น 2.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นอุปสงค์นำ้ มันจะมี
แนวโน้มดีขึ้นจากการเปิดเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะยังคงเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นสัญญาน้ำมันดิบยังคงได้แรง
หนุนจากสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ ที่ลดลงมากเกินคาด

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 สิงหาคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือน
ก.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ฯ (ISM), ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน มิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
บริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ค. จากมาร์กิต, ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มิ.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ค. จากมาร์กิต
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)- 2ภาคการผลิ
ตและภาคบริการเดือน ก.ค. จากไฉซิน
-

