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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 525 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ช่วงวันที่ 8-12 สิงหาคม 2565

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีจาก 0.50% เป็น 0.75%
ต่อปี โดยให้มีผลทันที
• ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคในดือน ก.ค. 65 อยู่ทรี่ ะดับ 42.4 เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 65 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 41.6
• ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 89.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 65 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 86.3
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 65
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.50% เป็น 0.75%
ต่อปี โดยให้มีผลทันที ทั้งนีม้ ีกรรมการ 1 เสียง เห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ต่อปี โดยการขึ้นครั้งนี้เป็นการขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่
วันที่ 19 ธ.ค. 61 หรือขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี และนับตั้งแต่ลดสู่ระดับ 0.50% มาตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 63 โดย กนง. ประเมินว่า เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษ
เพื่อรองรับวิกฤต COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาจึงมีความจำเป็นต้องลดระดับความเข้มข้นลง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 42.4 เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 65 ซึ่ง
อยู่ที่ระดับ 41.6 ซึ่งนับว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยทีด่ ัชนีอื่นๆ ก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น ดัชนีเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวม
ดัชนีเชื่อมั่นโอกาสในการหางานทำ และดัชนีเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มที่จะ
กลับมาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 89.0 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 65 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 86.3 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ทั้งนี้องค์ประกอบของดัชนีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่
คำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ โดยมีปัจจัยบวกมาจากภาคการผลิตที่ขยายตัวจากความต้องการสินค้า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มสินค้าคงทนและสินค้าอุปโภคบริโภคจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศ
คู่ค้าสำคัญ อาทิเช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย เป็นต้น
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนในกรอบแข็งค่า และแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบประมาณ 1 เดือนครึ่งที่ 35.16 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงปลาย
สัปดาห์ โดยการแข็งค่าของเงินบาทสอดคล้องกับหลายสกุลเงินในภูมิภาค ประกอบกับมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากสถานะซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตร
ไทยของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ดีเงินบาทอ่อนค่าลงช่วงสั้นๆ หลังการประชุม กนง. ซึ่งมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ไปที่ระดับ
0.75% และส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะข้างหน้า โดยที่เงินบาทได้พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งในช่วงก่อนวันหยุดของ
ตลาดในประเทศ ในขณะที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงตามการปรับตัวลงของบอนด์ยีลด์สหรัฐ ฯ หลังจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค.
ชะลอลงมาที่ 8.5% YoY (ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 8.7% YoY) ซึ่งสนับสนุนมุมมองว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ น่าจะผ่านพ้นจุดสูงสุดแล้ว และอาจ
ทำให้เฟดไม่จำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้า
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. 65
ปรับตัวลดลง 0.5%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 1.8%MoM
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.7%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. 65
ปรับตัวลดลง 4.2%YoY, ยอดปล่อยกู้ใหม่ในสกุลเงินหยวนในเดือน มิ.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 2.81 ล้านล้านหยวน
• ประเทศญี่ปุ่น: ญี่ปุ่นขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 1.324 แสนล้านเยน (980 ล้านดอลลาร์ฯ) ในเดือน มิ.ย. 65
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.47% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.5% หลังจากพุ่ง
แตะระดับ 9.1% ในเดือน มิ.ย. 65, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวลดลง 0.5% หลังจากปรับตัวขึ้น 1.0% ในเดือน มิ.ย. 65,
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.9%
ในเดือน พ.ค. 65
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติของจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. 65 ปรับเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน, ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวลดลง 4.2 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน, ธนาคาร
กลางจีนเผยว่ายอดปล่อยกู้ใหม่ในสกุลเงินหยวนในเดือน มิ .ย. 65 อยู่ที่ระดับ 2.81 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 4.1965 แสนล้านดอลลาร์ฯ)
เพิ่มขึ้น 6.867 แสนล้านหยวน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ประเทศญี่ปุ่น: ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 1.324 แสนล้านเยน (980 ล้านดอลลาร์ฯ) ในเดือน มิ.ย. 65
จากที่เคยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 8.72 แสนล้านเยนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว เพิ่มขึ้นประมาณ 3.47% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ระดับ 92.09 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.08 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 3.47% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนีส้ ัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นหลังจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยรายงาน
ภาวะตลาดน้ำมันประจำเดือน ส.ค. โดยได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในปีนี้อีก 380,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 2.1 ล้านบาร์เรล/วัน
นอกจากนั้นราคาน้ำมันดิบยังได้แรงหนุนจากการที่สหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงมากที่สุดในรอบ 10 เดือน โดยสต็อกน้ำมันดิบ
ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 5.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว แต่สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 5 ล้านบาร์เรล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-19 สิงหาคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน ก.ค., ยอดค้า
ปลีกเดือน ก.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน มิ.ย., ยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ก.ค., อัตรา
ว่างงานเดือน ก.ค.
• ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 2/65
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