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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 522 ประจาวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ช่วงวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565

พฤษภาคม 2557

/ข

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

ผู้ว่า ธปท. คาด GDP ไตรมาส 2/65 โตกว่า 3%, ชี้โจทย์นโยบายการเงินต้องหนุนเศรษฐกิจฟืน้ ไม่สะดุด
สศก.เผย GDP ภาคเกษตร Q2/65 โตต่อเนื่อง 5.7% คาดทั้งปีขยายตัว 2.4-3.4%
ธุรกิจกัญชา-กัญชง 3 ปี โต 10-15% มูลค่ากว่า 4.2 หมื่นล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.72 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 65

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/65 จะสามารถเติบโตได้ม ากกว่า 3%
โดยมีปัจจัยสนับสนุนส ำคัญ คือ มูลค่ำกำรส่งออกของไทยในไตรมำส 2 ที่คำดว่ำจะขยำยตัวได้ 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ อยู่ที่รำว 1.5 ล้ำนคน ซึ่งทั้งปีนี้คำดกำรณ์ว่ำจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำไทยรำว 6 ล้ำนคน ทั้งนี้
เศรษฐกิ จ ไทยในปั จ จุ บ ั น ถื อ ว่ ำ ฟื ้ น ตั ว ขึ ้ น ชั ด เจน แต่ ย ั งไม่ ท ั ่ ว ถึ ง (K-shaped) โดยคำดว่ ำ เศรษฐกิ จ ไทยทั ้ งปี 65 จะขยำยตั ว ได้ 3.3%
โดยยังมีควำมเสี่ยงด้ำนเงินเฟ้อสูงขึ้น คำดทั้งปีอยู่ที่ระดับ 6.2% ซึ่งจะท ำให้กำรส่งผ่ำนต้นทุนกระจำยไปยังสินค้ำหลำยหมวดมำกขึ้ น
ขณะที่จำนวนผู้ว่ำงงำนและเสมือนผู้ว่ำงงำนลดลงเหลือ 2.4 ล้ำนคนในปี 66 ใกล้เคียงระดับก่อนโควิด-19 ที่ 2.3 ล้ำนคน
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยผลวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ในไตรมาส 2 ของปี 2565 (เม.ย.-มิ.ย.)
ขยายตั วเพิ ่ มขึ ้ น 5.7% จำกช่ วงเดี ยวกั นของปี ก่ อน ซึ ่ งขยำยตั วเติ บโตดี ต่ อเนื ่องจำกไตรมำส แรกของปี 65 ที ่ ขยำยตั ว 4.1% เนื ่ องจำก
สภำพอำกำศที่เอื้ออำนวยมำกขึ้น ปริมำณน้ำในอ่ำงเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชำติมีเพียงพอ ประกอบกับรำคำสินค้ำเกษตรหลำยชนิดอยู่ในเกณฑ์ดี
ทำให้เกษตรกรขยำยกำรเพำะปลูกมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยเสริมจำกกำรดำเนินนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต กำร
ควบคุมคุณภำพ มำตรฐำนสินค้ำเกษตรให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด กำรขยำยช่องทำงกำรตลำด รวมถึงกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพและปุ๋ย
อินทรีย์ กำรใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงถูกวิธี เพื่อลดภำระต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรสำมำรถทำกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม สำขำปศุสัตว์
และสำขำประมงหดตัวลง ซึ่งเป็นผลจำกกำรเฝ้ำระวังโรคระบำดและต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้น
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการประเมินมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมกัญชา โดยมีมูลค่าตลาด
ของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้าถึงผลิตภัณฑ์ปลายน้า รวมกว่ำ 28,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำมูลค่ำ 9,615 ล้ำนบำท ช่อดอกแห้ง
8,123 ล้ำนบำท ใบแห้ง 1,128 ล้ำนบำท เมล็ด 140 ล้ำนบำท ส่วนอื่นๆ 224 ล้ำนบำทผลิตภัณฑ์กลำงน้ำสำรสกัดเข้มข้น 12,410 ล้ำนบำท
น้ำมันกัญชำ/น้ำมันกัญชง 1,383 ล้ำนบำท เส้นใยกัญชง 896 ล้ำนบำท ส่วนผลิตภัณฑ์ปลำยน้ำยำรักษำโรคและอำหำรเสริมมีมูลค่ำ 1,500 ล้ำนบำท
อำหำรและเครื่องดื่ม 1,200 ล้ำนบำท เครื่องสำอำงและผลิตภัณฑ์ และยังมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดในช่วง 3 ปีข้างหน้า จะโตได้ 10-15%
มีมูลค่าสูงถึง 42,800 ล้าน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.72 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 65 ที่ผ่ำนมำ
อยู่ที่ระดับ 36.60 บำท/ดอลลำร์ สรอ. โดยเงินบำทในสัปดำห์นี้มีแนวโน้มอ่อนค่ำอย่ำงต่อเนื่อง จำกตลำดมีควำมกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์
ทำงกำรเมืองในอิตำลีส่งผลให้ดอลลำร์ สรอ. แข็งค่ำ แต่ระหว่ำงสัปดำห์ค่ำเงินบำทกลับแข็งค่ำเล็กน้อย หลังจำกธนำคำรกลำงยุโรป (อีซีบี) มีมติ
ปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 11 ปี ที่ 0.50% มำอยู่ที่ 0% กรอปกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิกำรว่ำงงำนของสหรัฐฯ ออกมำสูงเกินคำด
กดดันให้บอนด์ยีลด์ปรับตัวลดลง
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองเดือน มิ.ย. 65 ลดลง 5.4%, PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือน ก.ค. 65
ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.5
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตขั้นต้นเดือน ก.ค. 65 ลดลงสู่ระดับ 49.6 จุด ขณะที่ PMI ภาคบริการขั้นต้นเดือน ก.ค. 65
ปรับตัวลงอย่างหนักสู่ระดับ 50.6 จุด
• ประเทศญี่ปุ่น: มูลค่าการนาเข้าเดือน มิ.ย. 65 พุ่งขึ้น 46.1% และมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเพียง 19.4% ส่งผลให้มียอดขาดดุลการค้า
1.3838 ล้านล้านเยน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานเดือน มิ.ย. 65 พุ่งขึ้น 2.2%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมำคมนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์แห่งชำติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองเดือน มิ.ย. 65 ลดลง 5.4%
สู่ระดับ 5.12 ล้ำนยูนิต เมื่อเทียบรำยเดือน, เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ
เบื้องต้นเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.5 จำกระดับ 52.3 เดือน มิ.ย. 65
สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือน ก.ค. 65 ลดลงสู่ระดับ 49.6 จุด
จำกระดับ 52.1 จุด เดือน มิ.ย. 65, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวลงอย่างหนักสู่ระดับ 50.6 จุด
จำกระดับ 53.0 จุดเดือน มิ.ย. 65
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกำรคลังเปิดเผยมูลค่าการน าเข้าเดือน มิ .ย. 65 เพิ่มขึ้น 46.1% และมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเพียง
19.4% ส่งผลให้มียอดขำดดุลกำรค้ำ 1.3838 ล้ำนล้ำนเยน (9.99 พันล้ำนดอลลำร์) ซึ่งเป็นกำรขำดดุล 11 เดือนติดต่อกัน, ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) พื้นฐานเดือน มิ.ย. 65 พุ่งขึ้น 2.2% เมื่อเทียบรำยปี
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 65 ปิดตลำดเมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ระดับ 94.70 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 2.9 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิดเป็น
0.4% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยตลำดถูกกดดันจำกแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันเบนซินที่ลดลงในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐซึ่งชำว
อเมริกันมักขับขี่รถยนต์เพื่อท่องเที่ยว ขณะที่รำคำน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงต่ำกว่ำระดับ 100 ดอลลำร์/บำร์เรล และตลำดยังได้รับปัจจัยลบจำก
กำรที่ ECB ประกำศขึ้นอัตรำดอกเบี้ย 0.50% ซึ่งเป็นกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี นอกจำกนี้ สัญญำน้ำมันดิบยังถูกกดดัน
จำกสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่พุ่งขึ้น 3.5 ล้ำนบำร์เรลในสัปดำห์ที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25 - 29 กรกฎาคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขยอดขำยบ้ำนใหม่เดือน มิ.ย., ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค.จำก Conference Board,
ยอดสั่งซื้อสินค้ำคงทนเดือน มิ.ย.
• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขกำไรภำคอุตสำหกรรมเดือน มิ.ย.
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