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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 524 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ช่วงวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 7.61%YoY ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 2.99%
• ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 65 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวน 3.15 ล้านคน สร้างรายได้
157,000 ล้านบาท
• ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 65 ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวเป็นจำนวน 3,507,020 ตัน คิดเป็นมูลค่า 60,932.3 ล้านบาท หรือ
1,837.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.57 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 27 ก.ค. 65
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 107.41 เพิ่มขึ้น
7.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลง -0.16% จากเดือน มิ.ย. 65 ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) เพิ่มขึ้น 5.89%
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบปีที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการตรึงราคาสินค้าและการดูแลค่าครองชีพ
ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 103.50 เพิ่มขึ้น 2.99% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.50% จากเดือน มิ.ย. 65 ส่งผลทำให้เงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 7 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 2.01% นอกจากนั้นยังได้ปรับ
เป้าหมายคาดการณ์ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) ปี 65 ใหม่เป็นขยายตัวระหว่าง 5.5-6.5% โดยมีค่ากลาง 6% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประเมินไว้
เมื่อเดือน มี.ค.65 ที่คาดขยายตัว 4-5% มีค่ากลาง 4.5%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 65 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
เป็นจำนวน 3.15 ล้านคน สร้างรายได้ 157,000 ล้านบาท พร้อมทั้งคาดว่าในปี 65 จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
เป็นจำนวน 10 ล้านคน อนึ่ง ในเดือน ก.ค. 65 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวน 1.07 ล้านคน ส่วนอีก 5
เดือนที่เหลือของปี 65 คาดว่าในเดือน ส.ค.-ก.ย. 65 จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเดือนละกว่า 1 ล้านคน และช่วง
3 เดือนสุดท้ายของปีซึ่งเป็นช่วงไฮซีซัน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเดือนละมากกว่า 1.5 ล้านคน
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 65 ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวเป็นจำนวน 3,507,020 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 60,932.3 ล้านบาท หรือ 1,837.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในส่วนของปริมาณปรับตัวเพิ่มขึ้น 56.6% ในขณะที่มูลค่านั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น
42.9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.57 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 27 ก.ค. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาพลิกแข็งค่าผ่านแนว 36.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ไปแตะระดับ 35.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1
เดือน โดยเงินบาทอ่อนค่าลงช่วงสั้นๆ ต้นสัปดาห์ตามภาพรวมของสกุลเงินในเอเชียท่ามกลางสัญญาณตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ ในประเด็น
เรื่องไต้หวัน ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีแรงประคองจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายที่ให้ความเห็นว่า ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะยังคงต้องปรับขึ้น
ต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี เงินบาทพลิกแข็งค่าในช่วงปลายสัปดาห์ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ค่อยๆ อ่อนค่าลงตามการย่อตัวของบอนด์ยีลด์
ระยะยาวของสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลต่อสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.3, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย
ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.2, คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 65 พุ่งขึ้น 2.0%, ดัชนี
ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 65 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 56.7
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ค. 65 ลดลงแตะ 51.2, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโร
โซนในเดือน ก.ค. 65 ลดลงแตะระดับ 49.8
• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวสู่ระดับ 49
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 3.5%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 10.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค.
65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.3 จากระดับ 52.7 ในเดือน มิ.ย. 65, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน
ก.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.2 จากระดับ 52.7 ในเดือน มิ.ย. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่าคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ใน
เดือน มิ.ย. 65 พุ่งขึ้น 2.0% หลังจากดีดขึ้น 1.8% ในเดือน พ.ค. 65, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เปิดเผยว่าดัชนีภาคบริการ
ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 65 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 56.7 หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3 เดือน
สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ค. 65
ลดลงแตะ 51.2 จากระดับ 53.0 ในเดือน มิ.ย. 65, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ค. 65
ลดลงแตะระดับ 49.8 จากระดับ 52.1 ในเดือน มิ.ย. 65
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวสู่ระดับ
49 ซึ่งลดลงจาก 50.2 ในเดือน มิ.ย. 65
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น
3.5% จากปีก่อนหน้า
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 10.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ระดับ 89.01 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 9.6 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 10.0%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบดิ่งหลุดจากระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.พ. เนื่องจาก
นักลงทุนกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันจะชะลอตัวลงตามไปด้วย

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 สิงหาคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน มิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
เดือน ก.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค., ยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือน ก.ค.
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