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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 517 ประจำวันที่ 20 มิถนุ ายน 2565

ช่วงวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

ที่ประชุม กบน. ได้มีมติให้ปรับขึน้ ราคาน้ำดีเซลลิตรละ 1 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี 65 ลดลง 5 อันดับ จากอันดับที่ 28 มาอยูอ่ ันดับที่ 33
ค่าไฟฟ้าผันแปร (หรือค่าเอฟที) งวดสุดท้ายของปี 65 มีโอกาสปรับสูงขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 40 สตางค์ต่อหน่วย
ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65 ธนาคารพาณิชย์มียอดเอ็นพีเอคงค้างรวมกว่า 1.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 46% จากช่วงเดียวกันของปี
62 ซึ่งเป็นช่วงก่อนมีโควิด-19 ที่มียอดเอ็นพีเอคงค้างรวม 92,800 ล้านบาท
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.27 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้มีมติให้ปรับขึ้น
ราคาน้ำดีเซลลิตรละ 1 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป โดยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการออกมาตรการคว่ำบาตรของ
สหภาพยุโรปที่ตกลงว่าจะห้ามการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย การเปิดประเทศของจีน ตลอดจนปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลงกว่า 1.2
ล้านบาร์เรล การปรับราคาดังกล่าวเป็นการทยอยปรับขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนัก ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลปรับ
จากลิตรละ 33.94 บาท เป็นลิตรละ 34.94 บาท, ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ
ไทย (ทีเอ็มเอ) เผยว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี 65 (ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบัน IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
ลดลง 5 อันดับ จากอันดับที่ 28 มาอยู่อันดับที่ 33 จาก 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากได้รับผลกระทบสะสมจากโควิด-19 และลดลงใน
ทุกปัจจัยชี้วัด โดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากที่สุด รองลงมาเป็นประสิทธิภาพภาครัฐที่ลดลงค่อนข้างมาก
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. ระบุว่า ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่าเอฟทีงวด
สุดท้ายของปี 65 (ก.ย.-ธ.ค. 65) มีโอกาสปรับสูงขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 40 สตางค์ตอ่ หน่วย เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เข้ามาผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณกว่าร้อยละ 40 จากเดิมร้อยละ 30 เพราะราคาน้ำมันดีเซลสูงขึ้น ขณะที่กำลังการผลิต
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยลดลง, ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่าในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้มียอดสะสมของทรัพย์สินรอ
การขาย หรือเอ็นพีเอปรับตัวสูงขึ้น โดย ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65 ธนาคารพาณิชย์มียอดเอ็นพีเอคงค้างรวมกว่า 1.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง
46% จากช่วงเดียวกันของปี 62 ซึ่งเป็นช่วงก่อนมีโควิด-19 ที่มียอดเอ็นพีเอคงค้างรวม 92,800 ล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.27 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี 3 เดือนที่ระดับ 35.28 บาทต่อดอลลาร์ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางของสกุลเงิน
ส่วนใหญ่ในภูมิภาคท่ามกลางสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อของธนาคารกลางชั้นนำหลายแห่ง นำโดย ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ธนาคารกลางอังกฤษ และธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนั้นเงินบาทยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากสถานะขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของ
นักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้เงินดอลลาร์ จะเผชิญแรงขายทำกำไรบางส่วนหลังการประชุมเฟด แต่เงินบาทยังคงมีทิศทาง
อ่อนค่าต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์ เนื่องจากเฟดยังคงส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.50% หรือ 0.75% ต่อเนื่องอีกใน
การประชุมเดือน ก.ค. 65
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8%MoM, ยอดค้าปลีกในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลดลง
0.3%MoM, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ใน
เดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2%
• ประเทศจีน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7%YoY, ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. 65 ของจีนลดลง 6.7%,
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 65 ปรับตัวเพิม่ ขึ้น 6.2%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน เม.ย. 65 พุ่งขึ้น 10.8%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.01% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นราย
เดือน หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน เม.ย. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลดลง 0.3%
เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน เม.ย. 65, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
1.2% หลังจากดีดตัวขึ้น 2.4% ในเดือน มี.ค. 65, ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ใน
เดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือน เม.ย. 65
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี โดยฟื้นตัวขึ้นจากเดือน เม.ย. 65 ที่ร่วงลง 2.9%, ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. 65 ของจีนลดลง 6.7% หลังจากที่ดิ่งลง 11.1% ในเดือน
เม.ย. 65, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 20.6 ล้านล้านหยวน (3.05
ล้านล้านดอลลาร์) ซึ่งถือว่าเป็นการชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 65 ที่ขยายตัว 6.8%
ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน เม.ย. 65 พุ่งขึ้น 10.8% แตะระดับ 9.630
แสนล้านเยน (7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.01% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ระดับ 109.56 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 11.11 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 9.01% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่ลดลง เนื่องจากมี
การคาดการณ์มากขึ้นว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนข้างหน้า นอกจากนั้นแนวโน้มของผลผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของ
รัสเซียในเดือน ก.ค. กดดันให้ราคาน้ำมันดิบลดลง อีกทั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4 แท่นในสัปดาห์นี้สู่ระดับ 584 แท่น ขณะที่แท่น
ขุดเจาะน้ำมันของแคนาดา เพิ่มขึ้น 10 แท่น แตะระดับ 104 แท่น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20-24 มิถุนายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน
มิ.ย., ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน พ.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน มิ.ย.
• สหภาพจีน: ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
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