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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 478 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

พาณิชย์ เผย 7 เดือนแรกปี 64 ไทยส่งออกภายใต้สิทธิ FTA-GSP เพิ่มขึ้น 36.23%
คลังเร่งกู้เงิน 7.2 หมื่นล้านบาท
'ค้าปลีกดิจิทลั ' เติบโต 85% โควิดดันเกิดพฤติกรรมใหม่
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.23 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 64

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตก
ลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ระหว่างเดือนม.ค.-ก.ค. 64 มีมูลค่า 46,394.36
ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 77.30% แบ่งเป็น มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) 44,178.04 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) 2,216.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้
โดยภาพรวมการใช้สิทธิประโยชน์ฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 64 เพิ่มขึ้น 36.23% ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ สูง ประกอบด้วย สินค้า
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และเกษตร เช่น แผ่นและแถบทำด้วยอะลูมิเนียม, เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ทำหรื อชุบด้วยเงิน,
เครื่องปรับอากาศ, ทุเรียนสด, ผลไม้ เช่น ฝรั่ง มะม่วง มังคุด, โพลิไวนิลคลอไรด์, ปลาซาร์ดีนปรุงแต่ง, เครื่องซักผ้าเกิน 10 ก.ก., ถุงมือยาง และ
เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย เป็นต้น
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงที่เหลือของเดือน ก.ย.64 กระทรวงการคลังมีแผนจะเร่งกู้เงินในส่วนของ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท
เพิ่มเติมอีก 72,313 ล้านบาท เพื่อให้มีวงเงินกู้ครบถ้วนตามกรอบโครงการที่ได้รับการเห็นชอบจาก ครม. วงเงิน 980,826 ล้านบาท หรือคิดเป็น 98%
ของวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เนื่องจากในเดือน ก.ย.นี้ จะเป็นเดือนสุดท้ายที่คลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามที่กฎหมายระบุไว้ ส่วนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.
กู้เงินฉบับใหม่ 5 แสนล้านบาท คลังได้เริ่มทยอยกู้ไปแล้ว 7.4 หมื่นล้านบาท
เฟซบุ๊ก ประเทศไทย ร่วมกับ เบน แอนด์ คอมพานี ศึกษาเกี่ยวกับ เศรษฐกิจดิจิทัลและอนาคตของอี -คอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้นำด้านการเติบโตของส่วนแบ่งธุรกิจธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
ซึ่งเติบโตขึ้น 85% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แซงหน้าประเทศจีนที่เติบโต 5% บราซิล 14% และอินเดีย 10% โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จะมีผู้บริโภคดิจิทัล 350 ล้านคน และจำนวน 73% ของผู้บริโภคในประเทศไทยจะกลายเป็นผู้บริโภคดิจิทัลภายในสิ้นปี 64 นอกจากนี้ อัตราการใช้จ่าย
ผ่านช่องทางดิจิทัลต่อคนได้เติบโตขึ้น 60% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยอดขายอี-คอมเมิร์ซโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 69
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.23 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 32.64 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าตลอดทั้งสัปดาห์โดยมีปัจจัยหลักจากนักลงทุนต่างชาติเทขายพันธบัตรไทยสุทธิ
ประมาณ 12,000 ล้านบาท ขณะที่ค่าเงินภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสม นอกจากนี้ดอลลาร์แข็งค่าเทียบกับทุกสกุลเงิน จากการที่ตลาดคาดหวังว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มทยอยถอนมาตรการ QE ในปีนี้ เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากยอดค้าปลีกเดือน ส.ค. 64 ของสหรัฐปรับขึ้นสูง
เกินคาด บอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้น และราคาทองคำปรับตัวลดลง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.3%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน
ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น 0.4%, ตัวเลขค้าปลีกในเดือน ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น 15.1%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 0.5%
• ประเทศจีน: ตัวเลขค้าปลีกในเดือน ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น 2.5%, อัตราว่างงานในพื้นที่เขตเมืองในเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ 5.1%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.9%, ตัวเลขการส่งออกในเดือน ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น 26.2%
และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 44.7% ทำให้ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ 4.47 หมื่นล้านเยน
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน
หลังจากดีดตัวขึ้น 0.5% ในเดือน ก.ค. 64, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ส.ค. 64
เพิ่มขึ้น 0.4%, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขค้าปลีก ในเดือน ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และ
เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 64, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดีดตัวขึน้
0.9% ในเดือน มิ.ย. 64
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ได้เปิดเผยตัวเลขค้าปลีกในเดือน ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว, ตลาดแรงงานของจีนเผยอัตราว่างงานในพื้นที่เขตเมืองในเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ 5.1% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับในเดือน ก.ค. 64
ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็น
รายเดือน แตะที่ระดับ 8.597 แสนล้านเยน (7.8 พันล้านดอลลาร์), กระทรวงการคลังญี่ปุ่น เปิดเผยตัวเลขการส่งออกในเดือน ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น
26.2% มีมูลค่า 6.6 ล้านล้านเยน ขณะที่ตัวเลขของการนำเข้าเพิ่มขึ้น 44.7% มีมูลค่า 7.24 ล้านล้านเยน ทำให้ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้า
ในเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ 4.47 หมื่นล้านเยน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ระดับ 71.97 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.3 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 3.3%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปิดบวกขานรับสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6
โดยลดลง 5.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ตลาดได้รับปัจจัยหนุนมากขึ้น หลังจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ออกรายงานระบุว่า
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวงกว้างจะช่วยหนุนอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก หลังจากดิ่งลงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 สายพันธุ์เดลตา

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20 - 24 กันยายน 2564)
• ประเทศสหรั ฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขการเริ ่ ม สร้ างบ้ านและการอนุญาตก่ อสร้างเดือ นส.ค., ยอดขายบ้ านมือ สองเดือนส.ค.,
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.จากมาร์กิต
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.จากมาร์กิต
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