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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั ่นผู ้บริโภค เดือน ธ.ค. 65 ว่า  

ดัชนีทุกรายการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และอยู่ระดับสูงสุดในรอบ 25 เดือน  นับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63 โดยดัชนีความเชื่อมั่นของ

ผู้บริโภคของผู้บริโภค อยู่ที่ 49.7 ความเชื่อมั่นในปัจจุบัน อยู่ที่ 34.6 และดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคต อยู่ที่ 56.9 เนื่องจากผู้ บริโภครู้สึกว่า

เศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่การท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นชัดเจน ดูแลสถานการณ์โควิดในประเทศดีขึ้น ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศ

มากขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ปรับตัวดีขึ้นลุ้นต่อลดภาษีดีเซล 3 เดือน ตรึงราคาไม่เกิน 35 บ./ลิตร 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผย ดัชนีความเชื่อมั ่นหอการค้าไทย เดือน ธ.ค. 65 พบว่า  

ดัชนีดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยดัชนีฯโดยรวม อยู่ที่ 45.5 ดัชนีฯในปัจจุบัน 45.2  และดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคต 45.7 ปัจจัยบวก คือ 

มุมมองต่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวจากภาคท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีผลต่อการจ้างงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้นและกระจายทั่วถึงมากขึ้น การผ่อนคลาย

มาตรการคุมเข้มโควิด - 19 ท าให้เดินทางมากขึ้นตาม ราคาน ้ามันโลกเริ่มทรงตัวระดับ และราคาพืชผลเกษตรยังดี แต่ยังกังวลเรื่องค่าไฟและ

ค่าแรง บาทแข็งค่าเร็วเกินไป ดอกเบี้ยปรับเร็ว ภัยธรรมชาติมีผลต่อผลผลิตอยากให้รัฐช่วยเงินอุดหนุนช่วยเหลือโดยเร็ว 

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี 66 ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงและ

ปัจจัยที่ต้องติดตามต่างๆ ว่า คาดว่ามูลค่าการส่งออกของไทยปี 66 จะอยู่ที่ 295,203 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 1.0% หรือมีช่วงคาดการณ์

ระหว่าง 290,819-296,665 ล้านเหรียญฯ ติดลบ 0.5% ถึงบวก 1.5% ต ่าสุดในรอบ 3 ปีนับจากปี 63 เป็นต้นมา 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่6 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา

ที่อยู่ที่ระดับ 34.04 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้เงินบาทปรับตัวแข็งค่าสอดคล้องกับสกุลเงินอ่ืนในภูมิภาคที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลจากเงินเฟ้อสหรัฐที่เริ่มชะลอตัวลง ท าให้ตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราชะลอลงท่ี 

0.25% ในทุกครั้ง และหากเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มชะลอตัว ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ปลายปี จะเห็นเฟดปรับลดดอกเบี้ย 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 

/ข 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 547 ประจ าวันที่ 16 มกราคม 2566 

 พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคนิวไฮ รอบ 25 เดือน 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทย ธ.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 

• คาดส่งออก 66 สาหัสโต 1% ต ่าสุด 3 ปี 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 33.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แขง็ค่าขึน้เมือ่เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศกุร์ที ่6 ม.ค. 66 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือนพ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนต.ค. 65, ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือนม.ค. 66  
ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 64.6 หลังจากแตะระดับ 59.7 ในเดือนธ.ค. 65 

ประเทศจีน: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 6.5% เมื ่อเทียบรายปี,  
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.6% ในเดือน พ.ย. 65, ส านักงาน
ศุลกากรทั่วไปของจีนเปิดเผยการส่งออกของจีนในเดือน ธ.ค. 65 หดตัวร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบรายปี หลังหดตัวร้อยละ 8.7 ในเดือน พ.ย. 65 
และการน าเข้าลดลงมาที่ร้อยละ 7.5 หลังร่วงร้อยละ 10.6 ซึ่งท าใหจ้ีนได้เปรียบดุลการค้ารวม 78,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. 65 
ปรับตัวลดลง 1.2% เมื่อเทียบรายปี 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่ระดับ 79.86 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.1 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
8.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน ้ามันดิบปรับตัวข้ึนรายสัปดาห์มากท่ีสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 7 เดือน และการสั่งซื้อน ้ามันดิบของจีนในช่วงที่ผ่านมา และการสัญจรบนถนนที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่มความหวังว่า 
ความต้องการใช้น ้ามันของจีนจะฟื้นตัวขึ้น หลังจากการเปิดพรมแดน และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 นอกจากนี้โอเปกและ

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน พ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 1.0%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน 
ม.ค. 66 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 64.6 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 6.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 
1.8%, การส่งออกของจีนในเดือน ธ.ค. 65 หดตัวร้อยละ 9.9 และการน าเข้าลดลงมาที่ร้อยละ 7.5 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวลดลง 1.2% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 มกราคม 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค., การผลติภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค., 
สต็อกสินคา้คงคลังภาคธรุกิจเดือนพ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปดิเผยตวัเลขดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนธ.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ย., ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการคา้
เดือนธ.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนธ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค., การลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรเดือนธ.ค., อัตราว่างงานเดือนธ.ค. 
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พันธมิตรรวมถึงรัสเซียจะประชุมกันในเดือน ก.พ. เพื่อประเมินภาวะตลาดน ้ามัน และมีความวิตกว่า โอเปกอาจจะปรับลดการผลิตน ้ามันลงอีก
เพื่อหนุนราคาที่ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา 


