Weekly Review

Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 521 ประจาวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ช่วงวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2565

พฤษภาคม 2557

/ข

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

ดัชนีอสังหาฯQ2ฟื้น ห่วงราคาเหล็กพุ่ง
ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนปรับลงสู่เกณฑ์ซบเซาครั้งแรกรอบ 11 เดือน
ดัชนีความเชื่อมัน่ ทองคาเดือน ก.ค. 65 นักลงทุนลังเลซื้อทอง กังวลนโยบายดอกเบี้ยเฟดกดดันราคา
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36. 60 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 65

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ-ปริมณฑล
ในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) ภาพรวมในไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 49.8 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากมาตรการคลายล็อกโควิด-19 ที่มีการยกเลิก Test & Go ทาให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงการ
เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ทาให้ผู้ประกอบการมีทิศทางความเชื่อมั่นทางบวกต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยลบที่สร้างความ
กังวลกับผู้ประกอบการ ซึ่งฉุดให้ค่าดัชนีภาพรวมต ่ากว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 จากสถานการณ์ราคาน ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาของเหล็ก รวมถึงภาวะเงิน เฟ้อและการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้ประ
กอบการยังมีความกังวลในการดาเนินธุรกิจในไตรมาสปัจจุบันอยู่ สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในหมวดต้นทุนการประกอบการที่
ปรับลดลงอย่างชัดเจน
ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย หรือ FETCO เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่ นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence
Index) ผลสารวจในเดือน มิ.ย. 65 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 64.57 ปรับตัวลดลง 23.1% จากเดือนก่อน
มาอยู่ในเกณฑ์ซบเซาเป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน โดยนักลงทุนมองว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจะเป็ นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด
รองลงมาคือเงินทุน ไหลเข้า และนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ สาหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
มากที่สุด ได้แก่ นโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่อาจนาไปสู่ ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย (Recession) รองลงมาคือ ภาวะเงินเฟ้อจากราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก และความกังวล ต่อสถานการณ์โควิด-19 Omicron สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยทองคา แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคาประจาเดือน ก.ค. 65 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 65 ที่
ผ่านมา จากระดับ 64.47 จุด มาอยู่ที่ระดับ 56.24 จุด ลดลง 8.23 จุด หรือคิดเป็น 12.76% โดยปัจจัยที่ท าให้ดัชนีปรับลดลงมานั้น
มีสาเหตุมาจากความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น การแข็งค่าของเงินบาท
แรงขายทองคาจากธนาคารกลางชาติต่างๆ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.60 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 65
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 36.02 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาทองคาปรับลดลง
ค่อนข้างมาก ทาให้ตลาดมีความต้องการดอลลาร์มากขึ้น ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าประกอบกับตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รอบนี้
อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 1% หลังจากเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. ของสหรัฐ สูงถึง 9.1% จึงทาให้ดอลลาร์มีทิศทางที่แข็งค่า
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 9.1%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น
1.1%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเดือน มิ.ย. 65 ลดลง 0.2%, ยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 1.0%
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 6.1%, ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 3.1%, อัตรา
ว่างงานในพื้นที่เขตเมืองเดือน มิ.ย. 65 อยู่ที่ 5.5%, ยอดส่งออกเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 17.9% และยอดนาเข้าเดือน มิ.ย. 65
ปรับขึ้นเพียง 1% ส่งผลทาให้ยอดเกินดุลการค้าเดือน มิ.ย. 65 อยู่ที่ 9.794 หมื่นล้านดอลลาร์
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลง 5.6%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 8.6 %
ในเดือน พ.ค. 65, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับตัวขึ้น 0.9% ในเดือน พ.ค. 65,
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเดือน มิ.ย. 65 ลดลง 0.2% หลังจากทรงตัวในเดือน พ.ค. 65, กระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. 65 ดีดตัวขึ้น 1.0% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากลดลง 0.1% ในเดือน พ.ค. 65
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 6.1% ชะลอลงหลังจากเพิ่มขึ้น
6.4% ในเดือน พ.ค. 65, ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 3.1% หลังจากที่หดตัวลง 6.7% ในเดือน พ.ค. 65, อัตราว่างงานในพื้นที่เขตเมือง
เดือน มิ.ย. 65 อยู่ที่ 5.5% ซึ่งลดลงจาก 5.9% ในเดือน พ.ค. 65, ส านักงานศุลกากร (GAC) รายงานยอดส่งออกเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น
17.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และยอดนาเข้าเดือน มิ.ย. 65 ขยับขึ้นเพียง 1% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลทาให้ยอดเกินดุลการค้าเดือน มิ.ย. 65
อยู่ที่ 9.794 หมื่นล้านดอลลาร์
ประเทศญี่ปุ่น: สานักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลง 5.6% เมื่อเทียบเป็น
รายเดือน แตะที่ระดับ 9.088 แสนล้านเยน (6.7 พันล้านดอลลาร์)
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ระดับ 97.59 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 7.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
6.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลให้สัญญาน ้ามันดิบซึ่งก าหนดราคา
เป็นดอลลาร์นั้น มีราคาแพงขึ้น นอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า ความต้องการใช้น้ามันในจีนอาจชะลอตัวลง หลังจากทางการจีน
ออกมาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18 - 22 กรกฎาคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน มิ.ย., ยอดขายบ้านมือสองเดือน มิ.ย., ดัชนีการผลิต
เดือน ก.ค. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดนาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มิ.ย.
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