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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 505 ประจาวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่งออก มี.ค. สูงสุดรอบ 30 ปี
สศอ. ปลื้มเอ็มพีไอ มี.ค. 65 แตะ 109.32% สูงสุดในรอบ 12 เดือน
การใช้จ่ายช่วงวันแรงงานปีนี้ คึกคักน้อยกว่าปีที่ผ่านมา คาดเงินสะพัด 1,525 ล้านบาท ต่ำสุดรอบ 12 ปี
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.18 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 65

กระทรวงพาณิชย์ เผยสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า เดือน มี.ค. 65 การส่งออกมีมูลค่า 28,859.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 64 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และถือเป็นมูลค่าส่งออกสูงที่สุดในรอบ 30 ปี
นั บ ตั้ งแต่ มี ก ารบั น ทึ ก สถิ ติ ก ารส่ งออกตั้ งแต่ ปี 34 เมื่ อ คิ ด เป็ น เงิ น บาทมี มู ล ค่ า 922,313 ล้ า นบาท เพิ่ ม 28.7% ส่ ว นการน าเข้ า มี มู ล ค่า
27,400.6 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 18% คิดเป็นเงินบาท 887,353.2 ล้านบาท เพิ่ม 26.8% เกินดุลการค้า 1,459.1 ล้านเหรียญฯ หรือ 34,960.1 ล้านบาท
โดยมีปัจจัยสาคัญที่ช่วยสนับสนุนการส่งออก ได้แก่ นโยบายส่งเสริมและผลักดันการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ , การจัดทามาตรการเชิงรุก
ผลักดันการส่งออกผลไม้ , การผลักดันการค้าชายแดน รวมถึงความต้องการสินค้าที่มีมากขึ้น โดยคู่ค้าส าคัญ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย อาเซียน มีโอกาสซื้อสินค้าไทยเพิ่มขึ้น
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) มี.ค. 2565 อยู่ที่ 109.32 ซึ่งนับเป็นค่าดัชนีฯ
ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนนับตั้งแต่ เม.ย.64 แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 0.12% ขณะที่ ดัชนีฯ ไตรมาสแรกปี 65 อยู่ที่
105.16 ขยายตัว 1.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากภาคการส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะ มี.ค. ที่ขยายตัว
19.54% สูงสุดในรอบ 30 ปี ขณะเดียวกันหลายประเทศทั่ วโลกรวมถึงไทยได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 และเปิดประเทศส่งผลต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นฟื้นตัวมากขึ้นตามลาดับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสารวจสหภาพแรงงานไทย กรณีศึกษาผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า
15,000 บาทต่ อ เดื อ น พบว่ า การใช้ จ่ า ยในช่ ว งวั น แรงงานปี 65 จะคึ ก คั ก น้ อ ยกว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา คาดว่ า จะมี ก ารใช้ จ่ า ยรวมอยู่ ที่
1,525.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.9 ทั้งนี้มีจ านวนกลุ่มตั วอย่าง 99% ที่มีหนี้สินครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการกู้ยืมเพื่อ
นามาใช้จ่ายประจาวันและหนี้บัตรเครดิต ซึ่งมีสัดส่วนเป็นหนี้ในระบบร้อยละ 68.9 และร้อยละ 31.1 เป็นหนี้นอกระบบ ทั้งนี้ภาระหนี้ครัวเรือน
ของแรงงานไทย ปี 65 เฉลี่ยอยู่ที่ครัวเรือนละ 217,952 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.9
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.18 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 22 เม.ย. 65
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 33.93 บาท/ดอลลาร์ สรอ. และเป็นการอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 5 ปี โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้เงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่า
ตามสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาคเนื่องจากทิศทางของดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ซึ่งตลาดยังคงปิดรับความเสี่ยง
อันเนื่องจากความกังวลในหลายด้าน เช่น การประกาศล็อกดาวน์ของจีนจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19, ความกังวลต่อธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งในยุโรปกังวลกรณีที่รัสเซียจะไม่ส่งแก๊สให้กับโปแลนด์ เป็นต้น ซึ่งท าให้เงินยูโรอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.8%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน มี.ค. 65 ดิ่งลง
8.6%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทัว่ ไปในเดือน มี.ค. 65 ดีดตัวขึ้น 0.9%, ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคสหรัฐในเดือน เม.ย. 65 พุ่งขึ้น 9.8%
• ประเทศจีน: กาไรของภาคอุตสาหกรรมจีนในเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้น 10.6%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.8% หลังจากลดลง
1.7% ในเดือน ก.พ. 65, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน มี.ค. 65 ดิ่งลง 8.6% สู่ระดับ 763,000 ยูนิต จากระดับ 835,000 ยูนิตในเดือน ก.พ. 65,
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่ อการบริโภคส่วนบุ คคล (PCE) ทั่วไปในเดือน มี.ค. 65 เพิ่ม ขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน จากระดับ 0.5%
ในเดือน ก.พ. 65, ผลสารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน เม.ย. 65 ปรับเพิ่มขึ้น 9.8% สู่ระดับ
65.2 จากระดับ 59.4 ในเดือน มี.ค. 65
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกาไรของภาคอุตสาหกรรมจีนในเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้น 10.6% เมื่อเทียบเป็น
รายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ที่ขยายตัวเพียง 5%
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ระดับ 104.69 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.62 ดอลลาร์ /บาร์เรล
หรือคิดเป็น 2.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากมีรายงานว่าเยอรมนีอาจจะร่วมวงคว่าบาตร
น้ามันจากรัสเซียเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกรายอื่น ๆ ของสหภาพยุโรป (EU) และคาดหวังว่าเยอรมนีจะสามารถหาทางทดแทนน้ามันรัสเซีย
ด้วยอุปทานจากแหล่งอื่น โดยสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้อุปทานน้ามันในตลาดโลกเผชิญกับภาวะตึงตัวมากขึ้น นอกจากนี้ตลาดน้ามันยังถูก
กดดันอย่างต่อเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ามันที่อาจลดลง ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการล็อกดาวน์ใน
ประเทศจีน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2 - 6 พฤษภาคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย. จากเอสแอสด์พี
โกลบอล, ดัชนีภาคการผลิตเดือน เม.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน มี.ค.,
ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน มี.ค., ยอดนาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มี.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย. จากเอสแอสด์พี โกลบอล, ยอดค้าปลีก
เดือน มี.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน เม.ย. จากสานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
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