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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 
43.7 เป็นระดับ 44.6 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และสูงสุดในรอบ 8 เดือน (หรือนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 เป็นต้นมา) แต่ก็
ยังคงต่ำกว่าระดับ 100 ซึ่งเป็นค่ากลาง โดยประชาชนมองว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้น ซึ่งเห็นจากดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมที่ยัง
อยู่ในระดับ 38.6 ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 53.3 ซึ่งดัชนียังต่ำกว่าระดับ 100 ทั้งสิ้น, ดัชนีความเชื่อมั่น
หอการค้าไทยในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 42.5 และเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมั่น
ของผู้ประกอบการที่มีต่อเศรษฐกิจไทยดีขึ้น แต่ดัชนียังไม่ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติเพราะยังคงมีระดับท่ีต่ำกว่า 50 

รัฐบาลเตรียมใช้งบกลางฯ จำนวน 23,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วม 6,000 ล้านบาท และอีก 17,000 ล้านบาท 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการนำโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันกลบัมาใช้อีกครั้ง หลังจากนายกฯ 
เห็นว่าใช้แล้วได้ผลดี  

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยว่า ธนาคารออมสินเตรียมขอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เพ่ือจัดต้ังบริษัทใหม่เป็นนอนแบงก์ทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเหมือนหน่วยธุรกิจด้านการเงินอีกแห่งของธนาคารออมสิน โดยจะทำผ่าน
แอพพลิเคชั่นใหม่ (หรือดิจิทัลเลนดิ้ง) เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด 5% ซึ่งในตลาดอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อป ีรวมทั้ง
ต้องการปิดช่องกู้หนี้นอกระบบด้วย โดยคาดจะยื่นขอใบอนุญาตจาก ธปท. ในต้นปี 66 และเปิดบริการได้ภายในครึ่งปีหลังของปี 66 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 38.04 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาอ่อนค่าลง นัน่คือ เงินบาทอ่อนค่าผ่านแนว 38.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ อีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับแรงเทขายสกุลเงิน
เอเชียในภาพรวม ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ขยับแข็งค่าขึ้นตามทิศทางบอนด์ยีลด์ของสหรัฐฯ หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 
ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์เอาไว้ ยิ่งทำให้สนับสนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการ
ประชุมเดือน พ.ย. นี้ นอกจากนั้นการอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติในระหวา่ง
สัปดาห์ด้วยเช่นกัน 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 43.7 เป็นระดับ 44.6 ซ่ึงเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที ่
4 และสูงสุดในรอบ 8 เดือน 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 42.5 และเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 

• รัฐบาลเตรียมใช้งบกลางฯ จำนวน 23,000 ล้านบาท เพ่ือเยียวยาฟ้ืนฟูหลังน้ำท่วม 6,000 ล้านบาท และอีก 17,000 ล้านบาท 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 

• ธนาคารออมสินเตรียมขอใบอนญุาตจาก ธปท. เพ่ือจัดต้ังบริษัทใหม่เป็นนอนแบงก์ทำธุรกจิสนิเชือ่ส่วนบุคคล 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 38.04 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน 
หลังจากลดลง 0.2% ในเดือน ส.ค. 65, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 8.2% เมื่อเทียบรายปี, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ 
เผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. 65 ทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ส.ค. 65, ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 59.8 จากระดับ 58.6 ในเดือน ก.ย. 65 

ประเทศจีน: สมาคมผู้ผลิตยานยนตแ์ห่งประเทศจีนเผยว่าปริมาณการส่งออกยานยนต์ของจีนในเดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดับ 301,000 คัน 
เพ่ิมขึ้น 73.9% เมื่อเทียบปีต่อป ี

ประเทศญี่ปุ่น: สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ส.ค. 65 ลดลง 5.8% เมื่อเทียบรายเดือน, 
ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นชะลอตัวลงในเดือน ส.ค. 65 ปรับลดลง -96.1% มาอยู่ที่ 58.9 พันล้านเยน หรือราว 404.45 ล้านดอลลาร์ฯ 
(ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่ระดับ 85.61 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 7.0 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
7.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการเคลื่อนไหวของสัญญาน้ำมันดิบถูกกดดันจากการที่สำนักงานพลังงานสากล (IEA) และ
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ได้ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น 
นอกจากนั้นการแข็งค่าของดอลลาร์ฯ ก็ส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์ฯ นั้น มีราคาแพงขึ้น และไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนัก
ลงทุนทีถ่ือครองสกุลเงินอ่ืนๆ 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 ตุลาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ย., ดัชนีภาคการผลติ (Empire 
State Manufacturing Index) เดือน ต.ค., ดชันีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน ต.ค., การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน ก.ย., 
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดอืน ก.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลข ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที ่3/65 , การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย., ยอด
ค้าปลีกเดือน ก.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ก.ย., อัตราว่างงานเดือน ก.ย., ดัชนีราคาบ้านเดอืน ก.ย. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจเดอืน ต.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 0.4%MoM, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 
8.2%YoY, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. 65 ทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายเดือน, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 65 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 59.8 

• ประเทศจีน: ปริมาณการส่งออกยานยนต์ของจนีในเดือน ก.ย. อยู่ท่ีระดับ 301,000 คัน เพ่ิมขึ้น 73.9%YoY 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ส.ค. 65 ลดลง 5.8%MoM, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นชะลอตัวลงใน
เดือน ส.ค. 65 ปรับลดลง -96.1% มาอยู่ที ่58.9 พันล้านเยน 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


