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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 488 ประจาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

พาณิชย์ เผยส่งออก ต.ค. ขยายตัว 17.4% คาดปีนี้โต 15-16% สูงกว่าเป้าเดิม 4 เท่า
ไตรมาส 3 ว่างงาน 8.7 แสนคนสูงสุดตั้งแต่มีโควิด-สศช.ห่วงหนี้เน่าบัตรเครดิต
ม.หอการค้าฯ แนะรัฐเร่งเสริมสภาพคล่อง หลัง SME จ่อปิดตัวหลังเข้าไม่ถึงแหล่งทุน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.60 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64

กระทรวงพาณิชย์ เผยยอดการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน ต.ค. 64 มีการส่งออก 22,738 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.4%
เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 63 ส่วนการนาเข้า 23,108.9 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่ม 34.6% คิดเป็นเงินบาท 772,540 ล้านบาท เพิ่ม 43.3% ขาดดุลการค้า
370.2 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 22,524.01 ล้านบาท ขณะที่ช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 64 การส่งออกมีมูลค่า 222,736.4 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่ม 15.7%
การน าเข้ามูลค่า 221,089.8 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่ม 31.3% เกินดุลการค้า 1,646.6 ล้านดอลลาร์ฯ ทั้งนี้ การส่งออกของไทยในปี 64 มีแนวโน้ม
ขยายตัวดีสะท้อนจาก 1) ทิศทางการค้าโลกขยายตัวต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 4 2) ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า 3) การผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์และการเตรียมเปิดประเทศในหลายประเทศ 4) ราคาน้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตามอุปสงค์ที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก
ช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ามัน อาทิ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ และ 5) มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์
การค้าชายแดนเริ่มคลี่คลาย โดยด่านการค้าสาคัญจะกลับมาเปิดดาเนินการได้อีกครั้ง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยไตรมาส 3/64 มีคนว่างงาน 8.7 แสนคน คิดเป็น 2.25% ของผู้มีงานทา
สูงสุดนับตั้งแต่เกิดโควิด-19 มากกว่าวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ แต่น้อยกว่าต้มยากุ้งและยังมีคนว่างงานชั่วคราวอีก 9 แสนคน ด้านหนี้ครัวเรือน
ไตรมาส 2 สูงถึง 14.27 ล้านล้านบาท ห่วงเอ็นพีแอลบัตรเครดิต ชี้คนจนใช้เวลาถึง 10 ปีผ่อนหนี้หมดปีนี้
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสารวจสถานภาพธุรกิจ SME ไทย ของสถาบันยุทธศาสตร์
การค้า ระบุผู้ประกอบการส่วนใหญ่เชื่อมีความเสี่ยงสูงที่จะปิดกิจการลงหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 เนื่องจากประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่ องรุนแรง และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ โดยวงเงินสินเชื่อเสริมสภาพคล่องที่ต้องการเฉลี่ยอยู่ที่ 654 ,924 บาท
และคาดว่าธุรกิจจะกลับมาเป็นปกติภายในไตรมาสที่ 4/65 นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษา
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าวว่า รัฐบาลมีการจัดเตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว แต่ผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถเข้าถึ งได้
หากเกิดผลกระทบจนส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีอยู่ในปัจจุบันต้องปิดกิจการลงราว 5% จะส่งผลให้รายได้ของประเทศสูญหายไปราว 3 แสนล้านบาท
และมีคนตกงานเพิ่มอีก 1-2 ล้านคน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.60 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 32.69 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าตอลดทั้งสัปดาห์ จากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ในยุโรปหลังพบสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเกรงว่าวัคซีนที่ใช้กันอยู่อาจป้องกันไม่ได้ ประกอบกับมีเงินทุนต่างชาติไหลออกหลังนักลงทุนต่างชาติ
ขายพันธบัตรกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ตลาดยังคาดการณ์แนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ย กรอปกับตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมานิทศทางที่ดีขึ้นหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.8%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและ
ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 56.5, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ต.ค. 64 ลดลง
0.5%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน ต.ค. 64 พุ่งขึ้น 5.0%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการเบื้องต้นของยูโรโซนเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 55.8
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. 64 ที่ระดับ 54.2 จุด
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรั ฐ ฯ: สมาคมนายหน้า อสั งหาริ มทรั พ ย์ แห่ งชาติข องสหรั ฐ (NAR) เปิ ด เผยยอดขายบ้ า นมื อ สองในเดื อ น ต.ค. 64
ปรับตัวขึ้น 0.8% สู่ระดับ 6.34 ล้านยูนิต เมื่อเทียบรายเดือน, มาร์กิต เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและ
ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 56.5 จากระดับ 57.6 ในเดือน ต.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผย
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ต.ค. 64 ลดลง 0.5% หลังจากลดลง 0.4% ในเดือน ก.ย. 64, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ต.ค. 64
เพิ่มขึ้น 0.4% สู่ระดับ 745,000 ยูนิต, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน ต.ค. 64 พุ่งขึ้น 5.0% เมื่อเทียบรายปี
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการเบื้องต้นของยูโรโซนเดือน พ.ย. 64 ปรับ
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 55.8 เมื่อเทียบกับระดับของเดือน ต.ค. 64 ที่ 54.2
ประเทศญี่ปุ่น: Jibun Bank Flash เปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. 64 อยู่ที่
ระดับ 54.2 จุด เพิ่มขึ้นจากตัวเลขในเดือนต.ค. 64 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 53.2 จุด
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 9.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ระดับ 68.15 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 7.95 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
9.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแตะระดับต ่าสุดในรอบ 11 สัปดาห์ โดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับการพบ
ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ ซึ่งสหรัฐจะก าหนดข้อจ ากัดด้านการเดินทางกับ 8 ประเทศใน แอฟริกา อันเนื่องมาจากการพบ
ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า B.1.1.529 ซึ่งเป็นไวรัสที่อาจสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ โดยนักลงทุนกังวลว่าหากไวรัสสายพันธุ์ใหม่
แพร่ระบาดเป็นวงกว้างก็อาจทาให้หลายประเทศประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ามัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดดัลลัส, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน
พ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือนต.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนต.ค., อัตราว่างานเดือนต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนพ.ย.จากสานักงานสถิติแห่งชาติจีน
-2-

