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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 479 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 20 - 25 กันยายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

พาณิชย์ เผยส่งออก ส.ค. โตชะลอลงรับผลกระทบล็อกดาวน์ แต่มั่นใจทั้งปีสูงกว่าเป้า
ส.อ.ท. เผยยอดส่งออกรถยนต์ ส.ค. ต่ำสุดรอบ 4 ปี โดยเพิ่มขึ้น 3.78% จากปีก่อน มาที่ 59,571 คัน
ดัชนีเชื่อมั่น SME ส.ค. เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังคลายล็อกดาวน์
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.25 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 64

กระทรวงพาณิชย์ เผยยอดส่งออกเดือน ส.ค.64 มีมูลค่า 21,976 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 8.93% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. 63
จากที่ ตลาดคาด 18.5% ส่วนการนำเข้ า 23,191 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 47.92% คิดเป็นเงิ นบาท 765,248 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.20%
ขาดดุลการค้า 1,215.66 ล้านดอลลาร์ หรือ 49,832 ล้านบาท ขณะที่ยอดรวมช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) การส่งออกมีมูลค่า 176,961 ล้านดอลลาร์
สรอ. เพิ่ม 15.25% เทียบช่วงเดียวกันของปี 63 การนำเข้า 175,554 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่ม 30.97% คิดเป็นเงินบาท 5.476 ล้านล้านบาท เพิ่ม
29.52% ได้ดุลการค้า 1,406 ล้านดอลลาร์ สรอ. แต่คิดเป็นเงินบาทขาดดุล 34,909 ล้านบาท
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า
การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน ส.ค. 64 ส่งออกได้ 59,571 คัน เพิ่มขึ้น 3.78% จากปี 63 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 35,737.02 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 3.20% จากปีก่อน แต่ลดลง 15.61% จากเดือนก่อน ทั้งนี้ การส่งออกรถยนต์ในเดือน ส.ค. 64 ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน แม้ว่าจะมีสัดส่วนถึง
59.74% ของยอดการผลิต เพราะต้องชะลอการผลิตรถยนต์บางรุ่นที่ขาดชิปและชิ้นส่วน ประกอบกับตลาดเอเชียมีการระบาดของโควิด-19 รุนแรงขึ้น
จึงทำให้ส่งออกรถยนต์ไปที่ตลาดเอเชีย และตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
นายวี ร ะพงศ์ มาลั ย ผู ้ อำนวยการสำนั กงานส่ ง เสริ มวิ ส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม (สสว.) เปิ ด เผยว่ า ดั ช นี ความเชื ่ อ มั่ น
ผู้ประกอบการ SME ประจำเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 31.9 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือน ก.ค. 64 ที่ระดับ 30.1 แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ
(น้อยกว่าค่าฐานที่ 50) สะท้อนว่า ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นต่อภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ส.ค. 64
และมีสัญญาณการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่อนุญาตให้ธุรกิจบางแห่งเปิดให้บริการได้
ภายใต้เงื่อนไข โดยสอดคล้องกับ Facebook movement range และ Google mobility index ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่เพิ่มขึ้น
ชัดเจนในช่วงปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา บ่งชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยองค์ประกอบของดัชนีด้านคำสั่งซื้อ, ปริมาณการผลิต/
การค้า/บริการ, การลงทุน, กำไร และการจ้างงาน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 21.5, 22.9, 34.0, 21.3 และ 41.0 ตามลำดับ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.25 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 64
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 33.23 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ตามค่าเงินในภูมิภาค และอ่อนค่าต่ อเนื่ อง
จากการที่ธนาคารกลางสหรรัฐฯ ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี ้ยในปีนี ้ ส่งผลให้ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวแข็งค่าขึ้น ส่วนปัจจั ย
ภายในประเทศที่ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าคือการขยายเพดานหนี้สาธารณะต่อจีดีดพีเป็นไม่เกิน 70% จากเดิม 60% แต่มีผลน้อยกว่า ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ประกาศเนื่องจากนักลงทุนได้รับข่าวนี้ไปก่อนแล้ว
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือ น ส.ค. 64 ลดลง 2%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ ายจั ดซื้ อ (PMI) รวมภาคการผลิ ตและ
ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.5, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น 1.5%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคผลิตและภาคการบริการของเขตยูโรโซน ในเดือน ก.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 56.1
• ประเทศจีน: ผลกำไรรัฐวิสาหกิจจีนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 64 มีผลกำไรรวมเพิ่มขึ้น 92.1%
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ส.ค. 64 คงที่อยู่ในระดับเดียวกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน ส.ค. 64 ลดลง 2%
สู่ระดับ 5.88 ล้านยูนิต, มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.ย. 64
ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.5 จากระดับ 55.4 ในเดือน ส.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น 1.5%
สู่ระดับ 740,000 ยูนิต โดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) แบบรวมภาคผลิตและภาคการบริการของเขตยูโรโซน ในเดือน ก.ย. 64
อยู่ที่ระดับ 56.1 จุด ลดลงจากตัวเลขในเดือน ส.ค. 64 ที่ระดับ 59.0 จุด
ประเทศจีน: กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยผลกำไรรัฐวิสาหกิจจีนในช่ว ง 7 เดือนแรกของปี 64 มีผลกำไรรวมเพิ่มขึ้น 92.1%
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปี แตะที่เกือบ 2.79 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 14 ล้านล้านบาท)
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ส.ค. 64 คงที่อยู่ในระดับ
เดียวกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ดีกว่าตัวเลขในเดือน ก.ค. 64 ที่ลดลง 0.2%
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ระดับ 73.98 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.0 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
3.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปิดบวกโดยตลาดน้ำมันได้แรงหนุนจากปริมาณน้ำมันที่จำกัด ซึ่ง EIA เปิดเผย
สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 3.5 ล้านบาร์เรล แตะระดับ 413.96 ล้านบาร์เรล เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตในอ่าวเม็กซิโกและการปรับ ลด
การผลิตของกลุ่มโอเปก ซึ่งสวนทางกับความต้องการใช้น้ำมันที่เป็นไปอย่างแข็งแกร่ง

ประเด็นที่นา่ จับตามองในสัปดาห์นี้ (27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564)
•
•
•
•

ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค., ดัชนีการผลิตเดือนก.ย.จาก เฟดดัลลัส
สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือนส.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนส.ค.
ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนส.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดื อนก.ย.
จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
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