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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 508 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2565

ช่วงวันที่ 11-15 เมษายน 2565

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ธปท. ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.คลัง เพื่อชี้แจงการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงต่อไปภายใต้การเคลื่อนไหวของอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้าจะอยู่สูงกว่ากรอบบนของเป้าหมายนโยบายการเงิน
• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนจำนวน 2 โครงการในพื้นที่อีอีซี รวมวงเงิน 15,200 ล้านบาท
• ภาพรวมยอดจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้ามายังประเทศไทยในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 65 ของนักท่องเที่ยวยุโรปเริ่มเห็น
สัญญาณการชะลอลง เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.-มี.ค. 65 ประมาณ 28%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.64 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 65
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.คลัง เพื่อชี้แจงการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงต่อไปภายใต้
การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้าจะอยู่สูงกว่ากรอบบนของเป้าหมายนโยบายการเงิน โดยเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65
ธปท. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยใน 12 เดือนข้างหน้า (ไตรมาสที่ 2/65 ถึงไตรมาสที่ 1/66) จะอยู่ที่ 4.1% สูงกว่ากรอบเป้าหมาย 1-3%
ในปี 65 โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังที่เงินเฟ้อเกินเป้าในช่วงสูง ขณะที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนจำนวน 2 โครงการในพื้นที่อีอีซี รวมวงเงิน 15,200 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (โครงการ TIPE) เพิ่มวงเงินลงทุน 9,000 ล้านบาท
จากเดิมที่อนุมัติไว้ 12,000 ล้านบาท รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท (2) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ ระยะที่ 3 (โครงการ IPP 3) เพิ่มวงเงินลงทุน 6,200 ล้านบาท จากเดิมที่อนุมัติไว้ 7,250 ล้านบาท รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,450 ล้าน
บาท โดยใช้วงเงินงบประมาณลงทุนในปี 64 และ 65
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า ภาพรวมยอดจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้ามายัง
ประเทศไทยในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 65 หรือไตรมาสที่ 2/65 ของนักท่องเที่ยวยุโรปเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอลง เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.มี.ค. 65 ประมาณ 28% โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 341,340 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 64 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1,584% แต่
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 62 (หรือช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด) ประมาณ 96% สร้างรายได้ 23,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
64 ประมาณ 983% แต่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 62 ประมาณ -94%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.64 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมามีทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าทดสอบแนว 33.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุด
ยาวเทศกาลสงกรานต์ของตลาดในประเทศ โดยการอ่อนค่าของเงินบาทสอดคล้องกับทิศทางของค่าเงินเยนและสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย และสวน
ทางกับเงินดอลลาร์ฯ ที่ปรับแข็งค่าขึ้นตามการปรับขึ้นของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดมีท่าทีสนับสนุนความเป็นไปได้
ที่จะมีการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในรอบการประชุมใกล้ๆ นี้เพื่อสกัดการทะยานขึ้นของเงินเฟ้อสหรัฐฯ นอกจากนี้การอ่อนค่าของเงินบาทยัง
สอดคล้องกับสถานะขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 11.2%YoY, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้น
8.5%YoY, ดัชนีราคานำเข้าในเดือน มี.ค. 65 โดยพุ่งขึ้น 2.6%MoM, ยอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.5%MoM, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9%
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 8.3%YoY, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวขึ้น
1.5%YoY, ราคาบ้านใหม่ใน 4 เมืองหลักของจีน (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และกว่างโจว) ในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.3%MoM,
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ในอัตรา 0.25%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐ ฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี,
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้น 8.5% เมื่อเทียบรายปี, ดัชนีราคานำเข้าในเดือน มี .ค. 65 โดยพุ่งขึ้น 2.6% เมื่อเทียบ
รายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือน ก.พ. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบ
รายเดือน, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9% และ
ในขณะเดียวกันก็ได้ปรับตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 65 เพิ่มขึ้นเป็น 0.9%
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 8.3% เมื่อเทียบเป็น
รายปี, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี , ราคาบ้านใหม่ใน 4 เมืองหลักของจีน (ปักกิ่ง
เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และกว่างโจว) ในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน ใน
เดือน ก.พ. 65, ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ในอัตรา 0.25% สำหรับสถาบัน
การเงินทุกแห่ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. ยกเว้นสถาบันการเงินที่มีการกันสำรองอยู่ที่ระดับ 5% อยู่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วย
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจริง และช่วยลดต้นทุนทางการเงินอย่างครอบคลุม
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่ระดับ 106.95 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.69 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 8.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อนึ่งราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลก
อาจเผชิญภาวะตึงตัว หลังจากรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโอเปกพลัสเปิดเผยว่า การเจรจาสันติภาพกับยูเครนได้มาถึงทางตันแล้ว และ
นอกจากนั้นสหภาพยุโรป (EU) กำลังร่างมาตรการเพื่อคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 เมษายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน มี.ค., การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน มี.ค., ยอดขาย
บ้านมือสองเดือน มี.ค., ดัชนีการผลิตเดือน เม.ย., รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มี.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/65, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ยอด
ค้าปลีกเดือน มี.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน มี.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ., อัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค.
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