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นายกรัฐมนตรี แถลงว่า รัฐบาลจะเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่  1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยจะค่อย ๆ ผ่อน
คลายมาตรการมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศได้ภายใต้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ไว้ ในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ระบุว่าการเตรียมมาตรการต่างๆ ในระหว่างนี้เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเขา้มา 
โดยจะเป็นการพิจารณามาตรการทั้ง 2 ส่วน คือ การเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ซึ่งรัฐบาลประกาศยืนยันความพร้อมพลิก
ฟื้นท่องเที่ยวตามศักยภาพประเทศ ด้วยความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชน 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 ขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0-1.0% โดย
ปัจจัยบวกที่ช่วยเสริมให้ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงปลายปีน่าจะดีขึ้น คือ มาตรการที่รัฐบาลได้ออกมาในช่วงนี้ เช่น โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่
จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ที่ขยายสิทธิเพิ่มอีก 2 ล้านสิทธ ิจะเป็นแรงเสริมภาคการท่องเที่ยวในช่วง 
High-Season แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตัวเลขการติดเช้ือหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ไปอีกระยะ ในส่วนการส่งออก กกร.
คาดว่ายังคงขยายตัว 12.0% ถึง 14.0% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีภายใต้เงื่อนไขค่าระวางเรือที่ไม่สูงจนเกินไป สามารถควบคุมการระบาดใน
กลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมได้ และการฉีดวัคซีนให้แรงงานได้ทั่วถึง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 1.0% ถึง 1.2% 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือน ส.ค. 64 โดยดัชนีฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 6 เดือน (หรือนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 64) โดยปัจจัยที่
ส่งผลบวกต่อดัชนีฯ คือ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง ส่งผลทำให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการ 
ล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมทั้งอนุญาตให้กิจการบางประเภท (รวมถึงห้างสรรพสินค้า) สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนด ส่งผลทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางดีขึ้น 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.30 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ต.ค. 64 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาแข็งค่าเพิ่มขึ้น และเคลื่อนไหวแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 33.16 บาท/ดอลลาร์ รับข่าวการเปิด
ประเทศท่ีทางการไทยมีแผนทีจ่ะดำเนินการ กอปรกับมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากสัญญาณซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ในขณะ
ที่เงินดอลลาร์กลับอ่อนค่าลงตามการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาย ุ10 ปี แต่อย่างไรก็ดี กรอบการแข็งค่าของเงิน
บาทชะลอลงช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากเงินดอลลาร์มีปัจจัยบวกจากตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลง
มากกว่าท่ีคาดช่วยประคองไว้ 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• นายกรัฐมนตรี แถลงว่า รัฐบาลจะเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเท่ียวต่างชาติต้ังแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป 

• คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ปรับเพ่ิมประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 ขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0-1.0% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. 64 อยู่ท่ีระดับ 79.0 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 6 เดือน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 33.30 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่8 ต.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากดีดตัวขึ้น 0.7% ในเดือน ส.ค. 64, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือน 
ส.ค. 64, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ส.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน ก.ค. 64 

สหภาพยุโรป: สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) เผยว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในสหภาพยุโรป (EU) ในเดือน ก.ย. 
64 ปรับตัวลดลง 23% เมื่อเทียบรายปี แตะที ่718,598 คัน 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.7% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. 64 พุ่งขึ้น 10.7% ซึ่งยังขยายตัวแข็งแกร่งกว่าในเดือน ส.ค. 64 ที่ปรับตัวขึ้น 9.5%, 
สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่ายอดส่งออกเดือน ก.ย. 64 พุ่งขึ้น 28.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี ส่งผลทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ย. 64 ที่ระดับ 6.676 หมื่นล้านดอลลาร์, ยอดนำเข้าน้ำมันดิบเดือน ก.ย. 64 
ของจีนลดลง 15.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากบริษัทต่างๆ ได้นำน้ำมันในสต็อกออกมาใช้ในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น รวมทั้ง
การที่รัฐบาลใช้มาตรการควบคุมโควต้าการนำเข้า 

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวลง 2.4% เมื่อเทียบ
เป็นรายเดือน แตะที่ระดับ 8.393 แสนล้านเยน (7.4 พันล้านดอลลาร์) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ระดับ 82.28 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.9 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
3.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบได้แรงหนุนหลังสำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยว่า IEA ได้ปรับเพิ่ม
คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันท่ัวโลกในปี 64-65 โดยความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 5.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือแตะระดับ 96.3 
ล้านบาร์เรล/วันในป ี64 และเพิ่มขึ้นอีก 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือแตะระดับ 99.6 ล้านบาร์เรล/วันในป ี65 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 ตุลาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือน ก.ย., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย., การลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเดือน ก.ย., ดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ย. 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5%MoM, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 
0.7%MoM, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ส.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 0.6%MoM 

• สหภาพยุโรป: ยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในสหภาพยุโรป (EU) ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลดลง 23%YoY 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. 64 
พุ่งขึ้น 10.7%, ยอดส่งออกเดือน ก.ย. 64 พุ่งขึ้น 28.1%YoY, ยอดนำเข้าน้ำมันดิบเดือน ก.ย. 64 ของจีนลดลง 15.3%YoY 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวลง 2.4%MoM 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


