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ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ. 66 อยู่ท่ีระดับ 96.2 
เพิ่มขึ้นจากระดับ 93.9 ในเดือนม.ค. 66 ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ 47 เดือน นับตั้งแต่เม.ย. 62 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบ  
ทั้งค าสั่งซื้อโดยรวม, ยอดขายโดยรวม, ปริมาณการผลิต, ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการ
ผลิตตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจนจากอานิสงส์การเปิดประเทศของจีน ประกอบกับการ  
เร่งเบิกจ่ายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ 

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนก.พ. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า  
ค่าดัชนี SMESI อยู่ที่ระดับ 54.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 53.9 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากภาคการบริการและการค้าปลีก ผลมาจากก าลั งซื้อของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและการค้าปลีก modern trade ในพื้นที่ท่องเที่ยวส าคัญ ซึ่งเป็นผลจากก าลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับความกังวลด้านต้นทุนของผู้ประกอบการเริ่มลดลงเนื่องจากสามารถปรับเพิ่มราคาขายสินค้า/บริการเพื่อคงระดับก าไรไว้ได้ แต่
ปัจจัยลบยังคงอยู่ท่ีเรื่องราคาน ้ามันเชื้อเพลิงที่คงตัวในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่ธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ 16 ของสหรัฐฯ  
ถูกสั่งปิด รวมถึงธนาคาร Signature Bank ที่ถูกสั่งปิดด้วยเช่นกันว่า กระทรวงการคลัง ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน
ต้องรอฟังข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งท าหน้าท่ีติดตามเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งท่ีผ่านมา ธปท. ยืนยันมาตลอดว่าเสถียรภาพและ
ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคงแข็งแรง ยังได้รับความน่าเชื่อถืออยู่จะมีกระทบแค่ตลาดหุ้น โดยเฉพาะบรรยากาศการ
ลงทุน จากความเชื่อมั่นของนักลงทุน แต่อยากให้ดูอย่างดาวน์โจนส์ หลังจากที่มีการประกาศเรื่องความชัดเจนของภาระต่าง ๆ ในประเด็นที่
เกิดขึ้น หุ้นก็เริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่เคสอย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยวิกฤติฟองสบู่ของเรา แต่ของสหรัฐฯ ในรอบนี้ขนาดใหญ่กว่ า จ านวน
ธนาคารในสหรัฐก็เยอะมาก เรื่องที่เกิดเข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื่องของการขาดสภาพคล่องของทั้ง 2 ธนาคาร ซึ่งก็ถูกต้องแล้วที่ทางการเขาจะ
ด าเนินการอย่างนี้ ซึ่งหลักการของเขาก็จะคล้ายกับของเรา คือ ต้องไม่เป็นภาระประชาชน  

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที่ 34.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื ่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 66  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 35.03 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้มีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่องระหว่างสัปดาห์จากความกังวลเกี่ยวกับการปิด
สถาบันการเงินในสหรัฐฯ และปัญหาสถาบันการเงินในประเทศสวิส ส่งผลให้นักลงทุนเปลี่ยนมาถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต ่ากว่า ประกอบกับ
การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ของธนาคารกลางยุโรป ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอีก ทั้งนี้ผู้ส่งออกควรขายเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยง ขณะที่ผู้น าเข้าควรซื้อเงินสกุลที่ท าธุรกรรมไว้เพื่อลดความเสี่ยงของค่าเงินท่ีก าลังผันผวนในขณะนี้ 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมก.พ.พุ่ง 96.2 สูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนก.พ. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

• รมว.คลัง มองวิกฤต SVB กระทบแค่เชื่อมั่น ไม่พบธุรกรรมเชื่อมโยงแบงก์-กองทุนไทย 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่34.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แขง็ค่าขึน้เมือ่เทียบกับราคาปิดเมื่อวนัศกุร์ที่ 10 มี.ค. 66 
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ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบ

รายปี และชะลอตัวจากระดับรอ้ยละ 6.2 ในเดือน ม.ค. 66, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. 66 เพ่ิมขึ้น 4.6% เมื่อเทียบรายปี โดยชะลอ

ตัวจากระดับ 5.7% ในเดือน ม.ค. 66, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. 66 ลดลง 0.4% หลังจากพุ่งขึ้น 3.2% ใน

เดือน ม.ค. 66, ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน มี.ค. 66 ร่วงลงสู่ระดับ 63.4 จากระดับ 

67.0 ในเดือน ก.พ. 66 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้าปลีกเดือน ม.ค.–ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้น 3.5%, การลงทุนในสินทรัพย์

ถาวรในเดือน ม.ค.–ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้น 5.5% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่น (MOF) รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. 66 พุ่งขึ้น 9.5% เมื่อ

เทียบรายเดือน หลังจากปรับขึ้น 1.6% ในเดือน ธ.ค. 65 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 13.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ระดับ 66.74 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 9.9 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 

13.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน ้ามันดิบปรับตัวร่วงลงรุนแรงท่ีสุดในรอบสัปดาห์นี้ เนื่องจากวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคาร

ในสหรัฐและยุโรปท าให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น ้ามัน โดยธนาคารซิลิคอน วัลเลย์ 

แบงก์ (SVB) ของสหรัฐประสบกับภาวะล้มละลาย และธนาคารเครดิต สวิสก็ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 6, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. 66 

เพ่ิมขึ้น 4.6%, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. 66 ลดลง 0.4%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน มี.ค. 66 ร่วงลงสู่ระดับ 63.4 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือน ม.ค.–ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้น 3.5%, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเดือน ม.ค.–ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้น 5.5% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. 66 พุ่งขึ้น 9.5% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงลดประมาณ 13.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20 - 24 มีนาคม 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ., ดุลบัญชีเดินสะพดัไตรมาส 4/2565, ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์เดือนก.พ., ดัชนีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมี.ค.จากสถาบัน ZEW, ดลุการค้า

เดือนม.ค. 


