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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภคเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 40.9 เป็น 39.6 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 275 เดือน หรือ 22 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือน ต.ค. 41 
เป็นต้นมา เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังคงย่ำแย่จากวิกฤตโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบ 
อย่างมากต่อกำลังซ้ือภายในประเทศ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ธุรกิจโดยทั่วไป และการจ้างงานในอนาคต โดยบั่นทอนความเชื่อม่ันของ
ผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างต่อเน่ืองในระยะอันใกล้น้ี 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนส.ค.64 (TCC-CI) อยู่ที่ระดับ 19.8 ลดลงจาก
ระดับ 20.7 ในเดือนก.ค. 64 เป็นการปรับตัวลดลงในทุกภาค โดยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ต่ำสุดในรอบ 32 เดือน นับตั้งแต่ทำการ
สำรวจมาตั้งแต่เดือนม.ค. 62 ทั้งน้ี สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ดัชนีฯ เดือน ส.ค.น้ีลดลง มาจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาในประเทศไทยที่ยอดผู้ติดเชื้อสูงอย่างต่อเนื ่อง ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศทั้งปัจจุบันและ  
ในอนาคต, มาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 29 จังหวัด เพื่อควบคุมการระบาดไวรัสโควิด ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน 
การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว และบริการ ซ่ึงการสั่งปิดกิจการ ส่งผลให้ธุรกิจเริ่มขาด
สภาพคล่องและทยอยปิดกิจการ มีการปลดคนงานเพิ่มขึ้น หรือมีการลดเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเสถียรภาพทาง
การเมือง ตลอดจนการชุมนุมทางการเมือง 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค. 64 อยู่ท่ีระดับ 76.8 
ลดลงจากระดับ 78.9 ในเดือน ก.ค. 64 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 16 เดือน นับต้ังแต่เดือน พ.ค. 63 และปรับตัวลดลงในทุก
ภูมิภาคและทุกขนาดอุตสาหกรรม สำหรับดัชนีฯคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 90.9 จากระดับ 89.3 ในเดือน ก.ค. 64 
โดยผู้ประกอบการมองว่าหากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ควบคู่ไปกับการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครอบคุลมทุกกลุ่ม  
จะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ และจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัว 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.64 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา 
ที่อยู่ที่ระดับ 32.62 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าในช่วงต้นและปลายสัปดาห์ตามตลาดโลก หลังดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับ 
เงินสกุลหลัก จากการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณในการปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพันธบัตรฉุกเฉินป้องกันผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 (เทียบเท่าโครงการ QE ของสหรัฐ) นอกจากน้ี ทิศทางค่าเงินในเอเชียก็แข็งค่าตามตลาดที่มีการเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• โควิดทุบเชื่อมั่นด่ิงสุดรอบ 23 ปี 

• ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าฯ ส.ค. ด่ิงทุกภาค จากล็อกดาวน์คุมโควิดทำเศรษฐกิจชะงัก 

• ความเชื่อมั่นอุตฯหัวท่ิม กังวลโควิดระบาด-ศก.แย่-การเมืองร้อน 

• รายได้ภาษีสั่นคลอน 10 เดือนต่ำเป้า 2.1 แสนล้าน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.64 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกรท่ี์ 3 ก.ย. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. 64 ดีดตัวขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน, 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากพุ่งขึ้น 1.2%        
ในเดือน มิ.ย. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยอดส่งออกเดือน ส.ค. 64 ของจีนพุ่งข้ึน 25.6% เม่ือเทียบรายปี ขณะที่ยอดนำเข้า
พุ่งขึ้นแข็งแกร่งถึง 33.1% ทั้งน้ี จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ส.ค. 64 ท้ังส้ิน 5.834 หม่ืนล้านดอลลาร,์ สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐ
ของจีน (SAFE) เปิดเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน ส.ค. 64 ลดลง 0.12% อยู่ที่ระดับ 3.2321 ล้านล้านดอลลาร์, 
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.8% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซ่ึงชะลอตัวลงจาก
เดือน ก.ค. 64 ที่มีการขยายตัว 1%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. 64 พุ่งขึ้น 9.5% ซ่ึงแข็งแกร่งกว่าในเดือน ก.ค. 64 ที่มีการขยายตัว 9% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. 
64 ปรับตัวขึ้น 0.7% ซ่ึงเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน, สำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาส 2 (เม.ย.-
มิ.ย.) ขยายตัว 1.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยปรับเพิ่มขึ้นจากการขยายตัว 1.3% ในการรายงานครั้งแรก 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 64 ปิดตลาดเมื ่อวันที่  10 ก.ย. ที ่ระดับ 69.72 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 0.43 ดอลลาร์/บาร์เรล  
หรือคิดเป็น 0.6% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบได้รับปัจจัยบวกจากการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน กับ
ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ซ่ึงจะช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากน้ีราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากความล่าช้าใน
การฟื้นฟูกำลังการผลิตของบรรดาผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโก หลังได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนไอดา 

 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. 64 ดีดตัวขึ้น 0.7%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.ค. 64 
เพิ่มขึ้น 0.6% 

• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน ส.ค. 64 ของจีนพุ่งขึ้น 25.6% ยอดนำเข้าพุ่งขึ้นแข็งแกร่งถึง 33.1% ทำให้จีนมียอดเกินดุล
การค้าในเดือน ส.ค. 64 ท้ังส้ิน 5.834 หม่ืนล้านดอลลาร์, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ ส้ินเดือน ส.ค. 64 ลดลง 0.12%, 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.8%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. 64 พุ่งขึ้น 9.5% 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.7%, เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 
ขยายตัว 1.9% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.60% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 กันยายน 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค., ยอดค้าปลีก
เดือนส.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักร
เดือนก.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค., อัตราว่างงานเดือนส.ค., ยอดค้าปลีกเดือนส.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือนส.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค. 


