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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 495 ประจาวันที่ 17 มกราคม 2565
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 10 – 14 มกราคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน ธ.ค. เพิ่มทุกภาค หลังผ่อนคลายมาตรการ-ผู้ป่วยโควิดลดลง
ม.หอการค้าไทย เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ธ.ค.64 ที่ 46.2 จาก 44.9 ใน พ.ย.64
เวิลด์แบงก์หั่นเป้าเศรษฐกิจไทยเหลือ 3.9% ปีนี้จากพิษโควิด
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 65

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่ า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริ โ ภค เดือน ธ.ค.64 ปรับตัว
ขึ้นมาอยู่ที่ 46.2 เพิ่มขึ้นจากระดับ 44.9 ในเดือนพ.ย. 64 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ระดับ 40.1, ดัชนีความ
เชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทา อยู่ที่ระดับ 42.7 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ระดับ 55.7 การที่ดัชนีความเชื่ อมั่ นของ
ผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนนับตั้งแต่เดือน เม.ย.64 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภคเริ่ ม
คลายความวิตกกังวลต่อสถานการณ์โควิ ดในประเทศไทย ที่แม้จานวนผู้ติดเชื้อรายวัน อาจมีแนวโน้มปรับตั วสู งขึ้ น จากการแพร่ร ะบาดช่ วง
หลังวันหยุดยาวปีใหม่ 65 แต่จานวนผู้เสียชีวิตรายวันในประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการฉีดวัคซีนในประเทศมี จานวนเพิ่มขึ้ นเป็ น
ลาดับ รวมถึงการยกเลิกมาตรการเปิดประเทศภายใต้ระบบ Test&Go อาจส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นลดน้อยลง และระมัด ระวั ง ในการ
จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่งต้องติดตามว่าจานวนผู้ติดเชื้อโควิดในช่วงไตรมาสแรกของปี 65 จะส่งผลกระทบต่อความเชื่ อมั่ นของผู้ บริ โภค และ
การฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทยมากน้อยเพียงใด
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจาเดือน ธ.ค. 64 (TCC-CI)
อยู่ที่ระดับ 37.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 28.1 ในเดือน พ.ย. 64 โดยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดัชนีฯ อยู่ที่ 37.3
เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. ซึ่งอยู่ที่ 27.4 , ภาคกลาง ดัชนีฯ อยู่ที่ 38.7 เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. ซึ่งอยู่ที่ 28.7, ภาคตะวันออก ดัชนีฯ อยู่ที่ 41.5 เพิ่มขึ้น
จากเดือน พ.ย. ซึ่งอยู่ที่ 32.2, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดัชนีฯ อยู่ที่ 37.6 เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. ซึ่งอยู่ที่ 28.3, ภาคเหนือ ดัชนีฯ อยู่ที่ 37.2 เพิ่มขึ้น
จากเดือน พ.ย. ซึ่งอยู่ที่ 27.5 และภาคใต้ ดัชนีฯ อยู่ที่ 35.6 เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. ซึ่งอยู่ที่ 25.9 จากปัจจัยที่คล้ายคลึงกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริการโภค
ธนาคารโลกประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 64 และ 65 เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ยว
ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนีป้ รับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของไทยในปีนี้ สู่ระดับ 3.9% โดยลดลง
1.2% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือน มิ.ย. 64 และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวในปีที่แล้ ว สู่ระดับ 1.0% ลดลง 1.2% จากตัวเลขคาดการณ์
ก่อนหน้านี้เช่นกัน จากการที่ไทยมีการพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมาก ทาให้เศรษฐกิจยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวกลับคืนสู่ระดับก่ อนเกิด
โควิด-19 จนกว่าจะถึงปี 66
ค่ า เงิ น บาทในสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาปิ ด ที่ 33.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเที ยบกับ ราคาปิ ดเมื่ อวั น ศุก ร์ ที่ 7 ม.ค. 65
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 33.66 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงิน ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเยนและยูโร ขณะที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น
หลังจากดอลลาร์สหรัฐถูกขายอย่างหนัก เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่สูง โดยอยู่ที่ 7% ทาให้เงินดอลลาร์ อ่อนค่ าลงไปจน
หลุดแนวรับ ส่วนสถานการณ์โควิด-19 นั้นตลาดเริ่มคลายกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
• ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสิน ค้ าคงคลังภาคค้ าในเดือ น พ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 1.3%, ยอดค้าปลีกในเดือ น ธ.ค. 64 ลดลง 1.9%,
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 9.7%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 7.0%, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 0.1%
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 10.3%, ยอดส่งออกเดือน ธ.ค. 64 ของจีนเพิ่มขึ้น 20.9% ยอดนาเข้าเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.5% ทาให้จีน
มียอดเกินดุลการค้าในเดือน ธ.ค. 64 ทั้งสิ้น 9.446 หมื่นล้านดอลลาร์
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าในเดือ น พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน
หลังจากเพิ่มขึ้น 1.3% เช่นกันในเดือน ต.ค. 64, ยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 1.9% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน พ.ย. 64, กระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 9.7% หลังจากดีดตัวขึ้น 9.6% ในเดือน พ.ย. 64, ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) ในเดือน ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 7.0% เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 6.8% ในเดือน พ.ย. 64, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 0.1% หลังจากปรับเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน พ.ย. 64
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบเป็น
รายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน พ.ย. 64 ที่เพิ่มขึ้น 2.3%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบรายปี
ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน พ.ย. 64 ที่มีการขยายตัว 12.9%, ส านักงานศุลกรกรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกเดือน ธ.ค. 64 ของจีนเพิ่มขึ้น
20.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนาเข้าเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.5% ทาให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ธ.ค. 64 ทั้งสิ้น
9.446 หมื่นล้านดอลลาร์
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ระดับ 83.82 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.92 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
6.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ามันดิบปิดในแดนบวกหลังนักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบต่ออุปสงค์น้ ามั น
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนรุนแรงน้อยกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์ และภาวะตึงตัว
ของตลาดน้ามันช่วยหนุนราคาปรับเพิ่มขึ้น

ประเด็นที่นา่ จับตามองในสัปดาห์นี้ (17 - 21 มกราคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนม.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย., ยอดนาเข้า ยอดส่งออก และ
ดุลการค้าเดือนธ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนธ.ค., อัตรา
ว่างงานเดือนธ.ค.
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