
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 

 

   

 

 

 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 คณะกรรมการฯ มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ท่ี 0.50% ต่อป ีโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 64 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากกว่าท่ีคาดไว ้นอกจากน้ันท่ีประชุม กนง. ยังได้
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว 0.7% และ 3.7% ในป ี64 และ 65 ตามลำดับ ลดลงจากท่ีเคยประเมินในเดือน มิ.ย. ว่าจะขยายตัว 
1.8% และ 3.9% ในป ี64 และ 65 ตามลำดับ 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) ในเดือน ก.ค. 64 
ปรับตัวลดลงมาที่ 40.9 (จากระดับ 43.1 ในเดือน มิ.ย. 64) โดยดัชนีฯ ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และอยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็น
ประวัติการณ์ในรอบ 22 ปี 10 เดือน โดยปัจจัยลบที่สำคัญ คือ ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3-4 ตลอดจนการ
ระบาดของสายพันธุ์เดลตาที่แพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม, ความกังวลกับแผนกระจายวัคซีนที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย, กระทรวงการคลังปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้เหลือโต 1.3%, ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับสูงขึ้น, ความกังวลต่อเสถียรภาพ
ทางการเมือง และการชุมนุมทางการเมืองในประเทศ, ในขณะที่ปัจจัยบวกมีเพียงมาตรการเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจผ่านโครงการ
ต่างๆ, การฉีดวัคซีนในประเทศท่ีเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม และการส่งออกไทยในเดือน ม.ิย. 64 ที่มีอัตราเติบโตสูงถึง 43.82% 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือน ก.ค.64 เพ่ิมขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปีก่อน 0.45% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง อันเป็นผลจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของรัฐบาล และการลดลงของราคาอาหารสดบางประเภท ที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เงินเฟ้อชะลอตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วง 7 
เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ย 0.83% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (Core CPI) ในเดือน ก.ค.64 เพ่ิมขึ้น
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน 0.14% ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ย 0.26% 
อย่างไรก็ดี หากไม่มีมาตรการลดภาระค่าครองชีพจากภาครัฐ อาจทำให้เงินเฟ้อในเดือน ก.ค. ขยายตัวได้ถึง 1.8% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 64 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 3 ปีที่ 33.39 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทเผชิญแรงกดดันด้าน
อ่อนค่าท่ามกลางสัญญาณเสี่ยงท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังแนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน
ปีนี้และปีหน้า นอกจากนั้นเงินดอลลาร์ฯ ยังมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดกิารว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ทีท่ยอยปรับตัว
ดีขึ้นตามลำดับ  
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) มมีต ิ4 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 0.50% ต่อป ี 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค (CCI) ในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวลดลงมาที่ 40.9 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และอยู่ใน
ระดับต่ำท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 22 ปี 10 เดือน 

• อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (CPI) เดือน ก.ค.64 เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน 0.45% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (Core CPI) ใน
เดือน ก.ค.64 เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 0.14% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 33.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกรท์ี ่30 ก.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 64 ลดลงสู่ระดับ 
59.9 จากระดับ 64.6 ในเดือน มิ.ย. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 64 เพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 63.4 จาก
ระดับ 62.1 ในเดือน มิ.ย. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 1.5% หลังจากพุ่ง
ขึ้น 2.3% ในเดือน พ.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ิย. 64 พุ่งขึ้น 6.7% 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวขึ้นแตะ
ระดับ 60.2 จากระดับของเดือน มิ.ย. 64 ที่ 59.5, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ค. 64 
ลดลงสู่ระดับ 62.8 จากระดับ 63.4 ในเดือน มิ.ย. 64 

ประเทศจีน: มาร์กิตร่วมกับไฉซินเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนเดือน ก.ค. 64 พุ่งขึ้นแตะระดับ 54.9 
จากระดับ 50.3 ในเดือน มิ.ย. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของจีนเดือน ก.ค. 64 ลดลงแตะระดับ 50.3 จากระดับ 51.3 
ในเดือน มิ.ย. 64, ศุลกากรจีนเผยว่ายอดส่งออกของจีนในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบรายปี และยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 28.1% 
เมื่อเทียบรายปี ทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ค. 64 เป็นมูลค่า 5.658 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่ระดับ 68.28 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 5.7  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
7.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผา่นมา โดยราคาน้ำมันปรับตัวลงเนื่องจากการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์
เดลตา้ได้สร้างความวิตกกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ำมัน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 สิงหาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ม.ิย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต 
(PPI) เดือน ก.ค., ยอดขายรถเดือน ก.ค., ยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือน ก.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 64 ลดลงสู่ระดับ 59.9, PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน 
ก.ค. 64 เพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 63.4, คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 64 เพ่ิมขึ้น 1.5%, ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ใน
เดือน มิ.ย. 64 พุ่งขึ้น 6.7% 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 60.2, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย
ของยูโรโซนในเดือน ก.ค. 64 ลดลงสู่ระดับ 62.8 

• ประเทศจีน: PMI ภาคบริการของจีนเดือน ก.ค. 64 พุ่งขึ้นแตะระดับ 54.9, PMI ภาคการผลิตของจีนเดือน ก.ค. 64 ลดลงแตะระดับ 
50.3, ยอดส่งออกของจีนในเดือน ก.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 19.3%YoY และยอดนำเข้าเพ่ิมขึ้น 28.1%YoY 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


