Weekly Review

Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 492 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ช่วงวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

ยอดการส่งออกสินค้าในเดือน พ.ย. 64 มีมูลค่า 23,647.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 24.7%YoY
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช้อปดีมีคืนปี 65
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.43 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค. 64

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกสินค้าในเดือน พ.ย. 64 มีมูลค่า 23,647.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 24.7% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ทำให้ยอดการส่งออกสินค้าในช่วง 11 เดือนของปี 64 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่ารวม 2.46 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ยอดการนำเข้าสินค้าในเดือน พ.ย. 64 มีมูลค่า 22,629.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
20.5% 22,629.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้ยอดการนำเข้าสินค้าในช่วง 11 เดือนของปี 64 มีมูลค่ารวม 2.42 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
29.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลทำให้ประเทศไทยเกินดุลการค้าในเดือน พ.ย. 64 ประมาณ 1,018.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย
สาเหตุที่ทำให้การส่งออกของไทยยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องมาจากการส่งเสริ มการส่งออกของภาครัฐ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว การขยายตัวภาคการ
ผลิตทั่วโลก เงินบาทยังอ่อนค่า และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีการปรับเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงานเป็นหลัก แต่ยังต้อง
ติดตามพัฒนาการเงินเฟ้อโลกและการส่งผ่านต้นทุน ทั้งนีก้ ารระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ
โดยรวมในระยะข้างหน้า จึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจะช่วย
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทรี่ ้อยละ 0.50 ต่อปี
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช้อปดีมีคืนปี 65 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศและสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและผู้ประกอบกิจการการผลิตสินค้าท้องถิ่น โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก
ลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้ จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ สำหรับธุรกรรมการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร
ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65 นอกจากนั้นนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ยัง
ได้เผยว่าจะดำเนินโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ในช่วงวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 65
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.43 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 17 ธ.ค. 64 โดย
ค่าเงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวแตะจุดที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ระดับ 33.84 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาบางส่วน
ปลายสัปดาห์ ทั้งนีเ้ งินบาทได้มีการอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ตามค่าเงินหยวนหลังธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR อายุ 1 ปีลงเพื่อ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ นั้นได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัย
ท่ามกลางความกังวลต่อการระบาดของโอมิครอน แต่อย่างไรก็ดีเงินบาทได้ลดช่วงอ่อนค่าได้บางส่วนตามสัญญาณฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงและ
สถานะซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 1.9%MoM, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน พ.ย. 64
เพิ่มขึ้น 2.5%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 12.4%
• ประเทศจีน: กำไรของรัฐวิสาหกิจ (SOE) ของจีนในช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 40.2%YoY, ธนาคารกลางจีน
(PBOC) ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปี จากระดับ 3.85% ลงมาสู่ระดับ 3.80%
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.5%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ ฯ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัว
ขึ้น 1.9% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 6.46 ล้านยูนิต, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ฯ เผยว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ในเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้น
2.5% หลังจากกระเตื้องขึ้นเพียง 0.1% ในเดือน ต.ค. 64, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 12.4% อยู่ที่ระดับ 744,000 ยูนิต จาก
ระดับ 662,000 ในเดือน ต.ค. 64
ประเทศจีน: กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่ากำไรของรัฐวิสาหกิจ (SOE) ของจีนในช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 40.2%
เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 4.14 ล้านล้านหยวน (หรือราว 6.505 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ), ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปี จากระดับ 3.85% ลงมาสู่ระดับ 3.80% โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน แต่ยังคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีเอาไว้ที่ระดับ 4.65%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. 64
เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ระดับ 73.79 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.93 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
3.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปิดในแดนบวกติดต่อกันท่ามกลางความเชื่อมั่นว่าไวรัสโอมิครอนจะไม่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน หลังจากมีรายงานเชิงบวกเกี่ยวกับวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19 โดยบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า
ระบุว่า วัคซีนเข็มกระตุ้น (บูสเตอร์) ของบริษัทมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน ในขณะเดียวกันผลการวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการยังบ่งชี้ว่ายาเอวูเชลด์ (Evusheld) ซึ่งเป็นยาแอนติบอดีแบบผสม (Antibody Cocktail) ของแอสตร้าเซนเนก้า สามารถลบล้าง
ฤทธิ์ของไวรัสโอมิครอนได้ อีกทั้งด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ได้อนุมัติให้ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ของ
บริษัทเมอร์คเป็นยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งนับเป็นยาตัวที่สองที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ รักษาผู้ป่วยโควิดในสหรัฐฯ หลังจากที่ FDA เพิ่งอนุมตั ิยา
แพกซ์โลวิด (Paxlovid) ของบริษัทไฟเซอร์

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27-31 ธันวาคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน ธ.ค. จากเฟดดัลลัส, ราคาบ้านเดือน ต.ค. จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน พ.ย., อัตราว่างงานเดือน พ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.
-2-

