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นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ–ปริมณฑลในไตรมาส 2/64 ยังต่ำกว่าระดับ 50.0 โดยเป็นการ
ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาส 2/62 จนถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นจากการบังคับใช้มาตรการควบคุม LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในไตรมาส 
2/62 ต่อมาในปี 63 ประเทศไทยต้องประสบกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ซ่ึงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่สำคัญที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวทั้งในด้าน
อุปสงค์และอุปทานโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างต่อเน่ืองจนมาถึงไตรมาส 2/64 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยให้ฟื้นตัวช้ากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ และมีผลทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยมีความกังวลต่อผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 (ศบศ.) กล่าวว่า 
รัฐบาลยังคงเดินหน้าเปิดการท่องเที่ยว โดยล่าสุดมีการเปิดโครงการ “สมุย พลัส โมเดล” ตามแผนการเปิดประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
ในประเทศ เบื้องต้นจำนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีจะเข้ามาสมุยในระหว่างวันท่ี 15 ก.ค. – 15 ส.ค. น้ี ราว 1,000 คน คาดว่าจะสร้างรายได้
กว่า 180 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าเก่าของทั้งสามเกาะ เช่น กลุ่มยุโรป กลุ่มตะวันออกกลาง และกลุ่มครอบครัว ขณะที่มีการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดโดยมีการเปิดเส้นทางการบินระหว่างเกาะสมุยและเกาะภูเก็ตบินแบบวันเว้นวันด้วย ทั้งน้ี ในเดือน ส.ค. 64 จะขยายพื้นที่นำ
ร่องไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ได้แก่ เกาะพีพี ไร่เล และเกาะไหง จ.กระบี่ รวมถึงเขาหลัก และเกาะยาว จ.พังงา จากน้ันในเดือน ก.ย.จะเริ่มในพื้นที่ทางบก ได้แก่ 
พัทยา เชียงใหม่ และบุรีรัมย์ ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโมโตจีพีต่อไป 

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า มาตรการพักชำระหนี้ใน
ช่วงเวลา 2 เดือน (ก.ค. – ส.ค. 64) ของ ธปท. ที่ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย, สมาคมธนาคารนานาชาติ ตลอดจนสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งที่เป็นเจ้าของกิจการ และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการออกประกาศของทางการ เพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น เป็นเพียงมาตรการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้กับลูกหนี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างในระยะเร่งด่วน 
 2 เดือนนี้ ไม่ใช่มาตรการระยะยาว โดยมองว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะยาวที่ตอบโจทย์นั้น จะต้องช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ทั้ง
ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง รวมถึงการเน้นไปที่การปรับโครงสร้างหน้ีให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหน้ีของลูกหน้ี เพราะเชื่อว่าการปรับ
โครงสร้างหน้ี จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกหน้ีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนมากกว่า 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.74 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 9 ก.ค. 64 ที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ระดับ 32.59 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทสัปดาห์น้ีมีทิศทางอ่อนค่าตามตลาดโลก เนื่องจากแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ จากตัวเลข
เศรษฐกิจที่ออกมาดี และยังไม่มีแนวโน้มในการปรับอัตราดอกเบี้ยถึงแม้ เงินเฟ้อจะสูงก็ตาม กรอปกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  
ในประเทศ และความล่าช้าในการฉีดวัคซีน ส่งผลให้อาจยกระดับมาตรการควบคุมโรค ซ่ึงเป็นปัจจัยลบต่อนักลงทุน  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

ช่วงวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 469 ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการลดลงต่อเนื่องไตรมาสท่ี 9 
• โฆษก ศบศ. คาด “สมุย พลัส” เดือนแรกสร้างรายได้กว่า 180 ลบ. เตรียมขยายพื้นท่ีต่อไป 
• ธปท. แจงพักชำระหนี้ 2 เดือนเป็นมาตรการเฉพาะหน้า แนะเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี ้
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.74 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 9 ก.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. 64 พุ่งขึ้น 1% เม่ือเทียบรายเดือน หลังจาก
ปรับตัวขึ้น 0.8% ในเดือน พ.ค. 64, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. 64 ดีดตัวขึ้น 0.9% เม่ือเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% 
ในเดือน พ.ค. 64, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.4% หลังจาก 
พุ่งขึ ้น 0.9% ในเดือน พ.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. 64 หลังจากดิ ่งลง 1.7% ในเดือน พ.ค. 64,  
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน พ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 0.5% เม่ือเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน เม.ย. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานการผลิตอุตสาหกรรมของจีนในเดือน มิ.ย. 64 ขยายตัว 8.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี, 
ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 เพิ่มขึ้น 12.6% แตะที่ 25.59 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 3.96 ล้านล้านดอลลาร์) 
เม่ือเทียบเป็นรายปี, ยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 12.1% จากปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 10% จากเดือน มิ.ย. 62, สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) 
รายงานยอดส่งออกเดือน มิ.ย. 64 ของจีนพุ่งข้ึน 32.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี ส่วนยอดนำเข้าในเดือน มิ.ย. 64 พุ่งขึ้น 36.7% ทำให้จีนมียอด
เกินดุลการค้าในเดือน มิ.ย. 64 อยู่ที่ 5.153 หม่ืนล้านดอลลาร์ 

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 7.8% เม่ือเทียบเป็น
รายเดือน แตะที่ระดับ 8.657 แสนล้านเยน (7.9 พันล้านดอลลาร์) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.7% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 64 ปิดตลาดเม่ือวันที่ 16 ก.ค. ที่ระดับ 71.81 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.75 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
3.6% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันปรับตัวลงเน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่าปริมาณน้ำมันในตลาดอาจสูงขึ้นหลังจาก
ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) บรรลุข้อตกลงเพิ่มกำลังการผลิต นอกจากน้ี การพุ่งขึ้นของสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐยังบ่งชี้
ถึงการชะลอตัวลงของความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐ โดยจะมีการปรับเพิ่มระดับการผลิตน้ำมันขั้นต่ำของ UAE สู่ระดับ 3.65 ล้านบาร์เรล/วัน 
จากปัจจุบันที่ระดับ 3.17 ล้านบาร์เรล/วัน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน มิ.ย. 64 พุ่งขึ้น 1%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. 64 ดีดตัวขึ้น 
0.9%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.4%, ยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. 64 หลังจากด่ิง
ลง 1.7%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน พ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 0.5% 

• ประเทศจีน: การผลิตอุตสาหกรรมของจีนในเดือน มิ.ย. 64 ขยายตัว 8.3%, ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2021 เพิ่มขึ้น 12.6%, ยอดค้าปลีกในเดือน มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 12.1%, ยอดส่งออกเดือน มิ.ย. 64 ของจีนพุ่งขึ้น 
32.2% ยอดนำเข้าในเดือน มิ.ย. 64 พุ่งขึ้น 36.7% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 7.8% 
• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.6% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (19 -23 กรกฎาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย., ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมิ.ย.จากเฟดชิคาโก,    
การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน มิ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย., ยอดนำเข้า,ส่งออก และดุลการค้าเดือน มิ.ย. 


