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กระทรวงพาณิชย ์เผยว่า ยอดการส่งออกสินค้าในเดือน ก.ย. 65 มีมูลค่ารวม 2.49 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ (หรือ 8.88 แสนล้านบาท) 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลทำใหย้อดการส่งออกสินค้าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 มมีูลค่ารวม 2.21 แสนล้านดอลลาร์ฯ 
(หรือ 7.52 ล้านล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ยอดการนำเข้าสินค้าในเดือน ก.ย. 65 มีมูลค่า
รวม 2.57 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลทำใหก้ารนำเข้าสินค้าในช่วง 9 เดือนแรกของป ี65 มีมูลค่า
รวม 2.36 แสนล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลทำให้ดุลการค้าในเดือน ก.ย. 65 ขาดดุล 
853 ล้านดอลลาร์ฯ และดุลการค้าในช่วง 9 เดือนแรกของป ี65 ขาดดุล 1.49 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ในเดือน ก.ย. 65 อยู่ที่
ระดับ 52.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 51.2 และเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 2 โดยที่มีปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อใน
ภาคการค้าและภาคการบริการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ฟื้นตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย
และต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
ไตรมาส 3/65 อยู่ที่ระดับ 51.8ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 49.8 และปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 
47.1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเช่ือมั่นต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยมีทิศทาปรับตัวงดีขึ้นต่อเนื่องมา 2 ไตรมาส 
หลังจากท่ีปรับลดลงแรงในช่วงไตรมาสที ่1/65 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 37.85 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาพลิกแข็งค่าผ่านแนว 38.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงแรกก่อนจะลดช่วงบวกลงบางส่วน โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้น
สัปดาห์ตามการฟื้นตัวขึ้นของสกุลเงินเอเชีย ก่อนทีจ่ะได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากสถานะซื้อสุทธิในพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติในช่วงกลาง
สัปดาห์ ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ทยอยอ่อนค่าลงตามทิศทางบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด 
กระตุ้นให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) อาจจะชะลอการคุมเข้มนโยบายการเงินหลังจากท่ีน่าจะปรบัขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการ
ประชุม FOMC เดือน พ.ย. 65 แล้ว แต่อย่างไรก็ดี เงินบาทได้ลดช่วงบวกลงบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ตามการอ่อนค่าของสกุลเงินบางส่วนใน
เอเชีย นำโดยเงินเยน ท่ามกลางความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจท่ียังเปราะบางของฝั่งเอเชีย 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565 ปีที่ 10 ฉบับที่ 536 ประจำวันที่ 31 ตลุาคม 2565 

 พฤษภาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ยอดการส่งออกสินค้าในเดือน ก.ย. 65 มีมูลค่ารวม 2.49 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 7.8%YoY, ยอดการนำเข้าสินค้า
ในเดือน ก.ย. 65 มีมูลค่ารวม 2.57 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 15.6%YoY ส่งผลทำให้ดุลการค้าในเดือน ก.ย. 65 ขาด
ดุล 853 ล้านดอลลาร์ฯ 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ SME ในเดือน ก.ย. 65 อยู่ทีร่ะดับ 52.9 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนซ่ึงอยู่ที่ระดับ 51.2 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในไตรมาส 3/65 อยู่ท่ีระดับ 51.8 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อนซ่ึงอยู่ที่ระดับ 49.8 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 37.85 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ 
ในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.3 จากระดับ 49.5 ในเดือน ก.ย. 65, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ (NAR) เผยว่าดชันีการ
ทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือน ก.ย. 65 ด่ิงลง 10.2% เมื่อเทียบรายเดือน, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดขายบ้านใหม่ใน
เดือน ก.ย. 65 ลดลง 10.9%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.4%, สำนักงานสถิติกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ 
เผยว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน ก.ย. 65 ดีดตัวขึ้น 6.2% เมื่อเทียบรายปี 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่ากำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย. 65 
ลดลง 2.3% เมื่อเทียบรายปี แตะระดับ 6.24 ล้านล้านหยวน, ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลง
จากเดือน ส.ค. 65 ที่มีการขยายตัว 5.4%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 6.3% ซึ่งดกีว่าในเดือน ส.ค. 65 ที่เพ่ิมขึ้น 
4.2%, อัตราว่างงานเดือน ก.ย. 65 ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 5.5% 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ระดับ 87.90 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
3.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบได้ปรับตัวขึ้นหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) 
เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ลดลง 1.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันท่ี 21 ต.ค. และยอดการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ พุ่ง
ขึ้นแตะระดับ 5.1 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากน้ีได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งจะทำให้
สัญญาน้ำมันดิบซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้นมีราคาถูกลงและน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอ่ืนๆ 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ต.ค., การใช้
จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ก.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ย., การเปิดรับสมัครงาน
และอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือน ก.ย., การจ้างงานภาคเอกชนเดือน ต.ค., การประชุมเฟดและการแถลงมติอัตราดอกเบี้ย 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ต.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือน ต.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 3/65 (เบื้องต้น) 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย., ความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลงสู่
ระดับ 47.3, ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือน ก.ย. 65 ด่ิงลง 10.2%MoM, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ย. 65 ลดลง 
10.9%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.4%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) 
ทั่วไปในเดือน ก.ย. 65 ดีดตัวขึ้น 6.2%YoY 

• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย. 65 ลดลง 2.3%YoY, ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย. 
65 เพ่ิมขึ้น 2.5%YoY, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 6.3%, , อัตราว่างงานเดือน ก.ย. 65 ดีดตัวขึ้นแตะ
ระดับ 5.5% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


