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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 516 ประจำวันที่ 13 มิถนุ ายน 2565

ช่วงวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

กนง. มีมติ 4 ต่อ 3 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทรี่ ะดับ 0.5% ต่อปี
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือน พ.ค. 65 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 40.2
ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 84.3
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 65

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65 มีมติ 4 ต่อ 3 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.5%
ต่อปี ทั้งนีค้ ณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่อเนื่องมีโอกาสฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินไว้จากอุปสงค์ในประเทศและแรงส่งจาก
การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้เดิม จากการปรับ
ขึ้นของราคาน้ำมันและการส่งผ่านต้นทุนที่มากและนานกว่าคาด การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับปัจจุบันมีความจำเป็นลดลง
อย่างไรก็ดีเพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องกรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้โดยจะติดตามการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด ส่วนกรรมการอีก 3 ท่านเห็นว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมี
ความชัดเจนเพียงพอที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค. 65 ลดลงมาอยู่ท่รี ะดับ
40.2 จากเดือน เม.ย. 65 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 40.7 โดยมีปัจจัยลบที่สำคัญ ได้แก่ ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมัน
ดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนแรกหลังจากที่รัฐบาลได้ตรึงราคาไว้, ผู้บริโภคยังกังวลปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ทรงตัวในระดับสูง รวมถึง
รายได้ที่ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น, ความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของ
ประชาชน การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ
84.3 จากระดับ 86.2 ในเดือน เม.ย. 65 โดยค่าดัชนีฯ ได้ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 โดยมีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการ ได้แก่ สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์และ
ราคาวัตถุดิบต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังฟื้นตัวช้าจากปัญหาเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นส่ง ผลให้กำลังซื้อของ
ประชาชนลดลง
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 65 โดย
เงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังขยับแข็งค่าช่วงสั้นๆ ในช่วงต้นสัปดาห์ตามสกุลเงินเอเชีย นำโดยเงินหยวน
ซึ่งได้รับอานิสงส์จากความหวังว่าแรงกดดันต่อเศรษฐกิจจีนน่าจะทยอยคลายตัวลงในระยะข้างหน้าหลังเริ่มคลายล็อกดาวน์ อย่างไรก็ดี เงินบาท
ได้พลิกหลับมาอ่อนค่าในช่วงต่อมาสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของต่างชาติ ประกอบกับเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ ฯ โดยเฉพาะบอนด์ยีลด์อายุ 10 ปีที่ปรับตัวขึ้นเหนือ 3.00% รับโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องของเฟด
ในช่วงครึ่งปีหลัง
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. 65 ลดลง 19.1%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน เม.ย. 65
เพิ่มขึ้น 2.2%, ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน พ.ค. 65 พุ่งขึ้น 8.6%
• ประเทศจีน: PMI ภาคบริการเดือน พ.ค. 65 ของจีนอยู่ที่ระดับ 41.4, การส่งออกของจีนในเดือน พ.ค. 65 ขยายตัว 16.9%YoY
การนำเข้าของจีนในเดือน พ.ค. 65 ขยายตัว 4.1%YoY ทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้าทั้งสิ้น 7.876 หมื่นล้านดอลลาร์, ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 2.1%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. 65 เพิม่ ขึ้น 6.4%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวลง 1.7%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. 65 ลดลง 19.1% สู่ระดับ 8.71
หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากพุ่งแตะระดับ 1.098 แสนล้านดอลลาร์ในเดือน มี.ค. 65 โดยยอดการนำเข้าลดลง 3.4% สู่ระดับ 3.397 แสนล้าน
ดอลลาร์ ขณะที่ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น 3.5% สู่ระดับ 2.526 แสนล้านดอลลาร์, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน เม.ย. 65 เพิ่มขึ้น
2.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือน มี.ค. 65, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าตัวเลขเงินเฟ้อเดือน พ.ค. 65 พุ่งขึ้น 8.6%
ประเทศจีน: ผลสำรวจซึ่งมาร์กิตจัดทำร่วมกับไฉซินระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน พ.ค. 65 อยู่ที่
ระดับ 41.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 36.2 ในเดือน เม.ย. 65, สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานว่าการส่งออกของจีนในเดือน พ.ค. 65 ขยายตัว
16.9% เมื่อเทียบรายปี ในขณะที่การนำเข้าขยายตัว 4.1% เมื่อเทียบรายปี ทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้าทั้งสิ้น 7.876 หมื่นล้านดอลลาร์,
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบรายปี ในขณะทีด่ ัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเผยว่ายอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย. 65
ปรับตัวลง 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ระดับ 120.67 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
1.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดถูกกดดันจากการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นรับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ ฯ ที่พุ่งขึ้นเกินคาด
ทั้งนี้การแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลทำให้สัญญาน้ำมันดิบซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้น มีราคาแพงขึ้น และไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือ
สกุลเงินอื่นๆ

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 มิถุนายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ เดือน
เม.ย., การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน พ.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน เม.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก
และดุลการค้าเดือน พ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน พ.ค.,
อัตราว่างงานเดือน พ.ค.
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