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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 514 ประจาวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ช่วงวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565

พฤษภาคม 2557

/ข

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

เผยยอดตั้งบริษัท เม.ย.วูบ
สศค.เผยจ้างงานในระบบเดือน เม.ย. ยังทรงตัวที่ 11.23 ล้านคน
ดัชนีความเชื่อมัน่ เอสเอ็มอีเพิ่มรับอานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้นช่วงสงกรานต์
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.15 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 65

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยการจดทะเบียนธุรกิจประจาเดือน เม.ย. 65 ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
บริษัทใหม่ทั่วประเทศ 5,376 ราย เทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลง 25% และเทียบกับ เม.ย. 64 ลดลง 10% ซึ่งถือเป็นปกติของทุกปีที่การ
จดตั้งใหม่ในเดือน เม.ย. จะมีจานวนน้อยที่สุดในรอบปี เนื่องจากวันทาการน้อยกว่าเดือนอื่น โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจานวน 171,105 ล้านบาท
และประเภทธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริม ทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร
ที่กลับมาติดอันดับ 3 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ
ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รายงานสถานการณ์จ้างงานในระบบของไทย
ประจาเดือน เม.ย.65 พบว่า ยังคงทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยจานวนผู้ประกันตน ม.33 อยู่ที่ 11.23 ล้านคน ยังทรงตัว
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 11.23 ล้านคน โดยมีผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานรายใหม่อยู่ที่ 3.39 หมื่นคน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า
ซึ่งอยู่ที่ 7.67 หมื่นคน ส่งผลให้สัดส่วนผู้รับประโยชน์ ทดแทนกรณี ว่า งงานรายใหม่ต ่อจ านวนผู ้ประกันตนทั้ งหมดอยู ่ที ่ 0.30% ลดลง
จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 0.68% โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากนโยบายการเปิดประเทศ และสถานการณ์โรคโควิด-19
ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง (ค่าเฉลี่ยสัดส่วนในปี 2563 และปี 2564 อยู่ที่ 0.89% และ 0.70% ตามลาดับ)
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) (SME Sentiment Index : SMESI) ประจาเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่
ระดับ 50.5 จากเดือนก่อนอยู่ที่ระดับ 49.1 เนื่องจากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว
ส่งผลให้องค์ประกอบในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบ สิ่งที่เอสเอ็มอียังคงต้องเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่ เกิดขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านต้นทุน ทั้งราคาสินค้า/วัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค และพลังงานเชื้อเพลิง ที่ยังคง
ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาสินค้าที่จะส่งถึงผู้บริโภคเพราะความต้องการยังปรับตัว ไม่มากนัก เช่นเดียวกับด้านคู่แข่งขัน
โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ และการทาการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่น โปรโมทร้านผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ที่ยังส่ง ผลกระทบต่อเนื่องเป็นเวลานาน นอกจากนี้ สิ่งที่ยังต้องจับตามองด้านการท่องเที่ยวว่า เป็นเพียงการปรับตัวช่วงสั้นๆ หรือไ ม่
เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นแรงกระตุ้น หลักสาคัญของเศรษฐกิจในปีนี้
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ ผ่านมาปิดที่ 34.15 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 20 พ.ค. 65
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 34.29 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลกเนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่า หลังได้รับ
ปัจจัยกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง นอกจากนี้ค่าเงินบาท
เคลื่อนไหวตามแรงซื้อแรงขายของผู้นาเข้าและผู้ส่งออก
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.8, ยอดขายบ้าน
ใหม่ในเดือน เม.ย. 65 ดิ่งลง 16.6%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน เม.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.4%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อ
การบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 6.3%
• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.9
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.31% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ
ในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.8 จากระดับ 56.0 ในเดือน เม.ย. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน เม.ย. 65
ดิ่งลง 16.6% สู่ระดับ 591,000 ยูนิต จากระดับ 709,000 ยูนิตในเดือน มี.ค. 65, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน เม.ย. 65 เพิ่มขึ้น
0.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน มี.ค. 65, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวขึ้น
6.3% เมื่อเทียบรายปี โดยชะลอตัวลงหลังจากพุ่งแตะระดับ 6.6% ในเดือน มี.ค. 65
สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน
ในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.9 จากระดับ 55.8 ในเดือน เม.ย. 65
ราคาน ้ า มั น ดิ บ ในสั ป ดาห์ ท ี ่ ผ ่ า นมา ปรั บ ตั ว เพิ ่ ม ขึ ้ น ประมาณ 4.31% เมื ่ อ เที ย บกั บ สั ป ดาห์ ก ่ อ น โดยสั ญ ญาน ้ า มั น ดิ บ
เวสต์ เ ท็ ก ซั ส (WTI) งวดส่ ง มอบเดื อ น ก.ค. 65 ปิ ด ตลาดเมื ่ อ วั น ที่ 27 พ.ค. ที ่ ร ะดั บ 115.07 ดอลลาร์ สรอ./บาร์ เ รล ปรั บ ตั ว เพิ ่ ม ขึ้ น
1.84 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 4.31% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ามันดิบปรับตัวขึ้น ขณะที่สหภาพยุโรป (EU)
ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นสาหรับข้อเสนอในการห้ามนาเข้าน้ามันดิบจากรัสเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่าบาตรเพื่อตอบโต้ต่อการที่
รัสเซียบุกโจมตียูเครน นอกจากนี้ ราคาน้ามันยังได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ว่า จีนจะมีความต้องการใช้น้ามันเพิ่มขึ้น หลังจากธนาคารกลางจีน
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีลงมากเกินคาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ควบคุมโรคโควิด-19

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนมี.ค.โดยเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
ขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากเอสแอสด์พี โกลบอล, ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่าย
ภาคการก่อสร้างเดือนเม.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนเม.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากเอสแอสด์พี โกลบอล
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือนเม.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย., ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนพ.ค.จากสานักงานสถิติแห่งชาติจีน
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