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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 484 ประจาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา

คลัง ปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้เหลือโต 1% ก่อนฟื้นโต 4% ในปี 65
ดัชนี MPI เดือนกันยายนโต 7.49%
ดัชนีเชื่อมั่นนักธุรกิจตปท. Q3 ดีสุดในรอบปี หลังคลายล็อก-เชื่อ เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่าสุดแล้ว
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 21 ต.ค. 64

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) คำดว่ำ เศรษฐกิจไทยปี 64 จะขยำยตัวที่ 1.0% (ช่วงคำดกำรณ์ที่ 0.5 – 1.5%) จำกเดิมที่
คำดโต 1.3% ในกำรประมำณกำรครั้งก่อน เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) ที่รุนแรงมำกขึ้นในช่วงไตรมำสที่ 3 ทำให้คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 64 จะชะลอลงจำกช่วงครึ่งปีแรก จำกมำตรกำร
ควบคุมโรคและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ลดลง อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลาดับ ประกอบกับความคืบหน้าใน
การจัดหาและการกระจายวัคซีนให้กับประชาชน ทาให้ภาครัฐสามารถผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดลง รวมทั้งได้มีแผนการ
เปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป จะส่งผลให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
ภาคการขนส่ง ธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิงรวมถึงภาคธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) เดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 93.72 ลดลงจำกช่ว งเดียวกันของปีที่
ผ่ำนมำ 1.28% แต่เพิ่มขึ้นจำกเดือน ส.ค.อยู่ที่ 7.49% ส่งผลให้ 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.) เอ็มพีไอ อยู่ที่ระดับ 97.01 ขยายตัว 6.10%
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีสัญญาณว่า เอ็มพีไอในปลายปีนี้จะทยอยฟื้นตัวมากขึ้นเพราะโควิด -19 ที่เริ่มคลี่คลาย จากการฉีดวัคซีนที่
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้ทยอยคลายล็อกดาวน์ พร้อมกับออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเยียวยาผลกระทบต่อเนื ่อง
และเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 1 พ.ย.นี้ จะช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น
สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีควำมเชื่อมั่นนักธุรกิจต่ำงประเทศ ไตรมำส 3/64 ที่
สำรวจกลุ่มตัวอย่ำงหอกำรค้ำต่ำงประเทศในไทย 29 ประเทศ จำกทั้งสิ้น 41 ประเทศ รวม 66 รำย ระหว่ำงเดือน ส.ค. -ต.ค. 64 พบว่ำ
ดัชนีควำมเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรำยกำร และดีที่สุดในรอบปีนี้ โดยดัชนีควำมเชื่อมั่นมั่นไตรมำส 3/64 อยู่ที่ 41.7 เพิ่มจำก 27.7 ในไตร
มำส 2/64 ส่วนดัชนีควำมเชื่อมั่นในอนำคต อยู่ที่ 53.1 เพิ่มขึ้น 32.5 และดัชนีควำมเชื่อมั่นปัจจุบัน อยู่ที่ 30.2 เพิ่มจำก 22.8 เนื่องจากเริ่ม
กลับมาจากการคลายล็อกดาวน์เมื่อเดือน ก.ย. 64 และทยอยเปิดประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ กลับมา ทาให้ต่างชาติเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจ
ไทยผ่านพ้นจุดต่าสุดที่อยู่ในเดือน ส.ค. 64 แล้ว และจะทยอยดีขึ้นใน 3-6 เดือนข้างหน้า มั่นใจว่าการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ จะทาให้
โอกาสทางเศรษฐกิจกลับมาสมบูรณ์ที่สุด เพราะเปิดเศรษฐกิจได้แบบครบวงจร
ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ 33.20 บำท/ดอลลำร์ สรอ. แข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 33.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยในช่วงสัปดาห์นี้เงินบาทแข็งค่าเนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าหลังมีแรงกดดันจากตัวเลขจีดีพี
ของสหรัฐออกมาตา่ กว่าคาดการณ์ และผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบ)ี ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลให้ยูโรแข็งค่า อีกทั้งการประกาศเปิด
ประเทศของไทยในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 64 ส่งผลให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ทผี่ ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 14%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.ย. 64 ลดลง 0.4%,
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (PCE) ในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.3%
• ประเทศจีน: กาไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 16.3%
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือน ก.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 2.8%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. 64 หดตัว 5.4%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรั ฐฯ: กระทรวงพาณิ ช ย์ ส หรั ฐ รายงานยอดขำยบ้ ำ นใหม่ ใ นเดื อ น ก.ย. 64 พุ ่ ง ขึ ้ น 14% สู ่ ร ะดั บ 800,000 ยู นิ ต
ขณะเดียวกันยังได้ปรับลดยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ส.ค. 64 สู่ระดับ 702,000 ยูนิต จากเดิมรายงานที่ระดับ 740,000 ยูนิต, ยอดสั่งซื้อสินค้ำ
คงทนของสหรัฐในเดือน ก.ย. 64 ลดลง 0.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือน ส.ค. 64, ดัชนีรำคำกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคส่วนบุคคล
ทั่วไป (PCE) ในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน
ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานก ำไรของบริษัทในภำคอุตสำหกรรมในเดือน ก.ย. 64 พุ่งขึ้น 16.3%
เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 7.3874 แสนล้านหยวน (1.1572 แสนล้านดอลลาร์)
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น เปิดเผยอัตรำว่ำงงำนเดือน ก.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 2.8% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
นับตั้งแต่เดือน ก.ค. 64, กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. 64 หดตัว 5.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากหดตัว 3.6% ในเดือน
ส.ค. 64
รำคำน้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัว ลดลงประมำณ 0.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ระดับ 83.57 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.19 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
0.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ามันดิบปรับตัวลดลงหลังจากสานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ
(EIA) เปิดเผยสต็อกน้ามันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นกว่า 4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้สต็อกน้ามันดิบที่เมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่ง
มอบสัญญาน้ามันดิบล่วงหน้าของสหรัฐ ลดลง 3.9 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน้ามันเบนซินลดลง 2 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ามันกลั่น ซึ่งรวมถึง
ฮีตติ้งออยล์และน้ามันดีเซล ลดลง 400,000 บาร์เรล อีกทั้งราคาน้ามันยังได้แรงหนุนจากภาวะตึงตัวในตลาด ท่ามกลางความต้องการใช้น้ามันที่
เพิ่มขึ้นทั่วโลก ขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 พฤศจิกายน 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต ,
การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดสั่งซื้อ
ภาคโรงงานเดือนก.ย., ดุลการค้าเดือนก.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนต.ค.จากสานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
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