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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 519 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่งออกไทย พ.ค. โต 10.5% มั่นใจทั้งปีโตเกินเป้าที่ 4-5%
ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจเดือน มิ.ย. ดีขึ้น แม้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังเผชิญภาวะต้นทุนสูง
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. พุ่งกระฉูด โควิดลด-ไทยเปิดประเทศ
ดัชนีเชื่อมั่นท่องเที่ยว Q2/65 เริ่มฟื้น รับมาตรการผ่อนคลายเข้าปท. แนวโน้ม Q3/65 ดีขึ้น
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.63 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 65

รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือน พ.ค. 65 ขยายตัวได้ 10.5% ที่มูลค่า 25,509 ล้านเหรียญ สรอ. จากตลาด
คาดขยายตัวได้ 6.5-8.1% ส่วนการนำเข้า ขยายตัวได้ 24.2% ที่มูลค่า 27,383 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ในเดือน พ.ค. ขาดดุลการค้า
1,874 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่การส่งออกรวม 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) ขยายตัวได้ 12.9% ที่มูลค่า 122,631 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่วนการนำเข้า ขยายตัว 20.2% ที่มูลค่า 127,358 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ 5 เดือนแรก ไทยขาดดุลการค้า 4,726 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน มิ.ย. 65 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 50.5 จากระดับ
49.3 ในเดือน พ.ค. 65 จากการเพิ่มขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบ ในภาคการผลิตปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตยานยนต์ ที่มีแนวโน้มคลี่คลายขึ้น
สำหรับความเชื่อมั่นของภาคที่มิใช่การผลิต เพิ่มขึ้นน้อยกว่าภาคการผลิต เนื่องจากกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่มากนัก ประกอบกับราคาสินค้าที่
เพิ่มขึ้น กดดันให้ความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อ และด้านปริมาณการค้า/บริการของภาคที่มิใช่การผลิตปรับลดลง สำหรับดัชนีฯ ด้านต้นทุนในเดือน
นี้ยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังถูกกดดันจากภาวะต้นทุนสูง ส่งผลให้ธุรกิจฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ โดยในอีก 3 เดือน
ข้างหน้า ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53.6 จาก 52.4 ตามการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นในเกือบทุกองค์ประกอบ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน พ.ค. อยู่ที่ 98.05 ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือน เม.ย.ที่ระดับ 7.46% และส่งผลให้เอ็มพีไอ 5 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค. - พ.ค.) อยู่ที่ 101.08 ขยายตัว 0.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิต (CapU) เดือน พ.ค. อยู่ที่ 62.42% และ 5 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 64.11% เนื่องจากไทยปลดล็อก
มาตรการโควิด-19, เปิดประเทศเต็มรูปแบบ, เงินบาทที่อ่อนค่าทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้น แต่มีปัจจัยเสี่ยง ทั้งต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ในไตรมาส
2/65 อยู่ที่ระดับ 53 สะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากมี การผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้า
ประเทศ และโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น อย่างไรก็ดี ดัชนีในไตรมาสนี้ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมาก
เมื่อเทียบกับปี 62 เนื่องจากในไตรมาสนี้ มีสถานประกอบการเปิดบริการน้อยกว่าไตรมาสที่ผ่านมา เหลือเพียง 86% เนื่องจากราคาวัตถุดิบและ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาก ประกอบกับหมดระยะของโครงการคนละครึ่ง ส่งผลให้ประชาชนชะลอการใช้จ่ายอีกครั้ง คาดว่าไตรมาส 4/65 จะดีขึ้น
กว่าไตรมาสนี้ โดยมีปัจจัยบวกจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ที่ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ และต่อเวลาไปถึงสิ้นเดือนต.ค.
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.63 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 65
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 35.47 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค เนื่องจากกังวลประเด็น
เศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ซึ่งตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน พ.ค. ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
ทำให้ดอลลาร์ ยูโรอ่อนค่า และบาทก็อ่อนค่าด้วย เนื่องจากตลาดยังคงปิดรับความเสี่ยงอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ โดยรวม
Sentiment ในตลาดยังออกมาไม่ดีอยู่ ด้านภูมิภาคส่วนใหญ่เปิดมาอ่อนค่า เนื่องจาก Sentiment ในตลาดยังไม่ค่อยดี
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.7%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วน
บุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 6.3%, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวลงสู่
ระดับ 52.7, ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน มิ.ย. 65 ดิ่งลงสู่ระดับ 53.0
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 65 ลดลงแตะระดับ 52.1
• ประเทศจีน: กำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนในเดือน พ.ค. 65 หดตัวลง 6.5%
• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.6%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ใน
เดือน เม.ย. 65, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี หลังจาก
ดีดตัวขึ้น 6.3% ในเดือน เม.ย. 65, เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน มิ.ย. 65
ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.7 และต่ำกว่าระดับ 57.0 ในเดือน พ.ค. 65, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคการผลิต
ในเดือน มิ.ย. 65 ดิ่งลงสู่ระดับ 53.0 จากระดับ 56.1 ในเดือน พ.ค. 65
สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 65
ลดลงแตะระดับ 52.1 จากระดับ 54.6 ในเดือน พ.ค. 65
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนในเดือน พ.ค. 65 หดตัวลง 6.5% เมื่อเทียบรายปี
หลังจากที่หดตัวลง 8.5% ในเดือน เม.ย. 65
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราว่างงานเดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.6%
จากระดับ 2.5% ในเดือน เม.ย. 65
ราคาน้ ำ มั น ดิ บ ในสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ระดับ 108.43 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.81 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
0.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการประท้วงและการปิดล้อมยังคงส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกน้ำมันดิบ
ของประเทศ หลังมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันเนื่องจากกำลังการผลิตของ
ทั้งสองประเทศใกล้เต็มศักยภาพแล้ว โดยข่าวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
การปรับตัวขึ้นของสัญญาน้ำมันดิบได้ถูกสกัดกั้นจากความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4 – 8 กรกฎาคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน มิ.ย.
จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดัชนีภาคบริการเดือน มิ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และ
ดุลการค้าเดือน พ.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก
เอสแอนด์พี โกลบอล, ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มิ.ย.จากไฉซิน, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน มิ.ย.
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