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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 515 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม–3 มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 91.79 เพิ่มขึ้น 0.56%YoY ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือน
เม.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 58.91%
• ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 65 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.2%
• ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 49.3
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 65
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 91.79 เพิ่มขึ้น
0.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งนับเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 เนื่องจากการส่งออกของไทยที่ขยายตัวทำให้ภาค
การผลิตมีการเติบโตต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 58.91% ลดลง
เล็กน้อยจาก เม.ย. 64 ซึ่งอยู่ระดับ 59.30% เนื่องจากมีการเร่งผลิตรองรับวันหยุดยาวไว้ล่วงหน้า ส่งผลทำให้ MPI ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 65
อยู่ที่ 101.97 ขยายตัว 1.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ใน๘ณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วง 4 เดือนแรกของปี 65 เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 64.63%
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 65 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน 11.2% เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว โดยการใช้กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 15.7% น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้น
48.8% น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 17.2% LPG เพิ่มขึ้น 9.3% น้ำมันก๊าดเพิ่มขึ้น 4.0% ขณะที่การใช้ NGV ทรงตัวในระดับเดิม อย่างไรก็ตาม การใช้กลุ่ม
เบนซินลดลง 3.9% เนื่องจากราคาที่อยู่ในระดับสูง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 49.3 จาก
ระดับ 48.2 ในเดือน เม.ย. 65 จากการปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบ นำโดยด้านการผลิต ผลประกอบการและคำสั่งซื้อที่ปรับเพิ่มขึ้นตาม
นโยบายการเปิดประเทศที่ผ่อนคลายขึ้น และประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจโพล ส.อ.ท. (FTI Poll) ภายใต้หัวข้อ "เงินเฟ้อกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยอย่างไร" พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. มองว่าราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของวิกฤติ
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เป็นปัจจัยหลักที่เร่งให้ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้นทั้งจากราคาวัตถุดิบและพลังงาน รวมทั้งยังกดดันกำลังซื้อภาคครัวเรือนให้ลดลงอีกด้วย
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาทยอยปรับตัวอ่อนค่าลง สอดคล้องกับแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงและสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค แต่สวนทางเงินดอลลาร์ และ
บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น ดัชนี ISM ภาคการผลิตเดือน พ.ค. ที่ออกมาดีกว่าที่คาด ขณะที่
ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดในระหว่างสัปดาห์ยังคงสะท้อนท่าทีหนุนการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง จากที่น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการ
ประชุมเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 65 เพื่อสกัดแรงกดดันเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี กรอบการอ่อนค่าของเงินบาทเริ่มจำกั ดลงช่วง
ปลายสัปดาห์ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของตลาดการเงินในประเทศ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 53.4, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย
ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 57.0, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐ ฯ ในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลดลงแตะ
ระดับ 55.9
• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลดลงแตะระดับ 54.8
• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตในเดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 49.6 ในขณะที่ PMI ภาคบริการในเดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้นแตะ
ระดับ 47.8
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราการว่างงานเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 2.5%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ฯ ในเดือน พ.ค. 65
ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 53.4 จากระดับ 55.6 ในเดือน เม.ย. 65, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ฯ ในเดือน
พ.ค. 65 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 57.0 จากระดับ 59.2 ในเดือน เม.ย. 65, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ฯ (ISM) เปิดเผยว่าดัชนีภาค
บริการของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลดลงแตะระดับ 55.9 จากระดับ 57.1 ในเดือน เม.ย. 65
สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอล เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนใน
เดือน พ.ค. 65 ปรับตัวลดลงแตะระดับ 54.8 จากระดับ 55.8 ในเดือน เม.ย. 65
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
สู่ระดับ 49.6 จากระดับ 47.4 ในเดือน เม.ย. 65 ส่วนดัชนี PMI ภาคบริการในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 47.8 จากระดับ 41.9
ในเดือน เม.ย. 65
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานว่าอัตราการว่างงานเดือน เม.ย. 65 ปรับตัว
ลดลงสู่ระดับ 2.5%
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ระดับ 118.87 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
3.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อนึ่ง ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มตัวขึ้นจากการคาดการณ์ที่ว่าการตัดสินใจของกลุ่มโอเปกที่จะเพิ่ม
เป้าหมายการผลิตน้ำมันมากกว่าที่วางแผนไว้เล็กน้อยนั้น จะไม่ทำให้มีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นมากนักในตลาดโลก และปริมาณน้ำมันอาจจะตึงตัว
เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นในจีนหลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 นอกจากนี้สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ได้
ลดลง 5.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-10 มิถุนายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน เม.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน เม.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน เม.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ค. จากไฉซิน, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน
พ.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ค.
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