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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ก.พ. 65 อยู่ที่ระดับ 43.3 
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 และอยู่ในระดับต ่าสุดในรอบ 5 เดือนนับต้ังแต่เดือน ต.ค. 64 เป็นต้นมา เน่ืองจากผู้บริโภคมีความกังวล
เก่ียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธ์ุโอไมครอน รวมถึงความกังวลอย่างมากเก่ียวกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน  
ที่อาจส่งผลให้ราคาน ้ามันโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นและกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันของการฟื้นตัวข อง
ระบบเศรษฐกิจโลกให้ช้าลงหรือชะลอตัวลง และอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อม่ันหอการค้าไทย เดือน ก.พ. 65 ปรับตัว
ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เช่นกัน อยู่ที่ระดับ 36.1 เนื่องจากตัวชี้วัดในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจโดยรวม การบริโภค การลงทุนการ
ท่องเที่ยว ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า การค้าชายแดน และภาคบริการ รวมถึ งการจ้างงาน มีการปรับตัวลดลงทั้งหมด 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลกระทบจากกรณีพิพาทรัสเซีย-ยูเครนท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทย 
ว่าได้ประเมินมูลค่าความเสียหายจากกรณีพิพาทฯ ท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทย ในกรณีแย่ที่สุด ความขัดแย้งยืดเยื้อทั้งปี 65 จะท าให้การบริโภคและ
การลงทุนของภาคเอกชนเสียหาย 78,800 ล้านบาท การน าเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบ พลังงานที่พุ่งสูงขึ้น เสียหาย 60,500 ล้านบาท การ
ส่งออกสินค้าเสียหาย 54,800 ล้านบาท รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเสียหาย 50,400 ล้านบาท รายได้จากการส่งแรงงานไป
ท างานต่างประเทศเสียหาย 250 ล้านบาท รวมความเสียหายท้ังหมด 244,750 ล้านบาท หรือกระทบต่อจีดีพี 1.5% ส่งผลจีดีพีไทย
ปีนี้เหลือ 2.7% และเงินเฟ้อสูงถึง 4.5-5.5% 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นเดือน ก.พ. 65 อยู่ท่ีระดับ 86.7 ปรับตัวลดลงจาก 88.0 
ในเดือนก่อนหน้า ลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือน เน่ืองจากจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนเพิ่มขึ้น ท าให้ภาครัฐยกระดับ
เตือนภัยโรคจากระดับ 3 เป็น 4 ท าให้กิจกรรมเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศชะลอลง 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 33.28 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 4 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 32.70 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทเคลื่อนไหวอ่อนค่าไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินอ่ืนๆ ในภูมิภาค เน่ืองจากดอลลาร์แข็งค่า 
หลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเงินเฟ้อสหรัฐสูงสุดในรอบ 40 ปี ส่งผลให้ตลาดกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และ Stagflation ท าให้ 
นักลงทุนเข้าซ้ือดอลลาร์ สรอ. และขายตัวอ่ืนๆ ออกมา ซ่ึงท าให้ตลาดคาดว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หน้าจะมีการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายแน่นอน อย่างน้อย 0.25% 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือนปรับตัวลดลงเป็นเดือนท่ี 2 ต่ำสุดรอบ 5 เดือน 

• ความเชื่อมั่นหอการค้าฯ ก.พ. ปรับตัวลดลง 

• เศรษฐกิจเจ๊ง 2.4 แสนล.พิษสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้ดัชนีเชื่อมั่นฯ ลดลงครั้งแรกรอบ 6 เดือน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 33.28 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 4 มี.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ม.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.8% เม่ือเทียบรายเดือน 
หลังจากเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือน ธ.ค. 64, ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐในเดือน ม.ค. 65 เพิ่มขึ้น 9.4% สู่ระดับ 8.97 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งน้ี 
การน าเข้าเพิ่มขึ้น 1.2% สู่ระดับ 3.141 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกลดลง 1.7% สู่ระดับ 2.244 แสนล้านดอลลาร์, ส านักงานสถิติแรงงาน 
ในสังกัดกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน ก.พ. 65 สูงขึ้น 0.8% จากเดือนก่อนหน้า หลังจากสูงขึ้น 0.6% ในเดือน ม.ค. 65 

ประเทศจีน: ศุลกากรจีนเปิดเผยการส่งออกของจีนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า ขณะที่การน าเข้าปรับตัวขึ้น 15.5% ท าให้จีนมียอดเกินดุลการค้า 1.1595 แสนล้านดอลลาร์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)  
ของจีนเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. 65 เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ม.ค. 65, ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.พ. 65 ขยับขึ้น 0.9% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวในเดือน ม.ค. 65 

ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. 65 เพิ่มขึ้น 6.9% เม่ือเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าอาจ
เพิ่มขึ้น 3.6% 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.7% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 65 ปิดตลาดเมื ่อวันที่  11 มี.ค. ที ่ระดับ 109.33 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 6.35 ดอลลาร์/บาร์เรล  
หรือคิดเป็น 4.7% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน ้ามันดิบร่วงลง หลังจากนายยูซุฟ อัล โอไทบา เอกอัคราชทูต UAE ประจ า
สหรัฐกล่าวว่า UAE สนับสนุนการผลิตน ้ามันเพิ่มขึ้น และจะผลักดันให้สมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน (โอเปก) พิจารณาเพิ่มการผลิตน ้ามัน 
เพื่อคลี่คลายปัญหาด้านอุปทานหลังจากที่นานาประเทศประกาศคว ่าบาตรรัสเซีย อีกทั้งส านักงานพลังงานสากล (IEA) ประกาศความพร้อมที่จะ
ระบายน ้ามันมากขึ้นอีกหากมีความจ าเป็น นอกเหนือไปจากจ านวน 60 ล้านบาร์เรลที่ระบุไว้เพื่อสกัดราคาน ้ามันที่พุ่งขึ้น 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ม.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.8%, ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐในเดือน ม.ค. 65 
เพิ่มขึ้น 9.4% การน าเข้าเพิ่มขึ้น 1.2% การส่งออกลดลง 1.7%, ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน ก.พ. 65 สูงขึ้น 0.8% 

• ประเทศจีน: การส่งออกของจีนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.3% การน าเข้าปรับตัวขึ้น 15.5%, ดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. 65 เพิ่มขึ้น 8.8%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.พ. 65 ขยับขึ้น 0.9% 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. 65 เพิ่มขึ้น 6.9% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.7% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (14 – 18 มีนาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ., ยอดค้าปลีก เดือน ก.พ., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ เดือน ม.ค., 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ., การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้าง เดือน ก.พ. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้า เดือน ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ม.ค., ยอดสั่งซ้ือ
เครื่องจักร เดือน ม.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เดือน ม.ค. - ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ม.ค. - ก.พ., ยอดค้าปลีก
เดือน ม.ค. - ก.พ., อัตราว่างงาน เดือน ม.ค. - ก.พ., ดัชนีราคาบ้าน เดือน ก.พ. 


