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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 474 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ช่วงวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของไทยในไตรมาสที่ 2/2564 ขยายตัว 7.5%YoY
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเดือน ก.ค. 2564 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 30.1
ธปท. จะเริ่มทดลองการใช้เงินบาทดิจิทัลในวงจำกัดตามโครงการรีเทล ซีบีดีซี (Retail CBDC) ในไตรมาสที่ 2/2565
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.36 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 64

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2
ปี 2564 และแนวโน้มทั้งปี 2564 ว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของไทยในไตรมาสที่ 2/2564 ขยายตัว 7.5% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากภาคการผลิตอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการส่งออกขยายตัวในอัตราสูง แต่ก็เป็นเพียง
แค่บางส่วนเท่านั้น เพราะภาคการท่องเที่ยวยังคงไม่ฟื้นตัว จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ โดยการขยายตัวไตรมาสที่ 2 นั้น
ส่งผลให้ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2% ทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของปี 2564 เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ สศช. ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ใหม่จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 1.5–2.5% ลดลงเหลือ 0.7–
1.2% (ค่ากลาง 1%) โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องควบคุมการระบาดให้ได้ในไตรมาสที่ 3/2564 เพื่อทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้
อีกครั้งในไตรมาสที่ 4/2564 รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจสำคัญต้องไม่มีการระบาดที่รุนแรงจน
กระทบกับด้านการค้าระหว่างประเทศด้วย
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีในเดือน ก.ค. 2564 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 30.1 จากเดือน มิ.ย. 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 32.6 โดยเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่
เดือนเม.ย. 2564 จากปัญหาวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกำลังซื้อภายในประเทศ อีกทั้งข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจตามมาตรการ
ควบคุมโรคทำให้ธุรกิจบางส่วนต้องปิดตัวลงชั่วคราว ส่งผลให้ระดับความเชื่อมั่นของธุรกิจเอสเอ็มอีลดลงอย่างมาก
นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยผู้ว่าการ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. จะเริ่มทดลองการใช้เงินบาท
ดิจิทัลในวงจำกัดตามโครงการรีเทล ซีบีดีซี (Retail CBDC) ในไตรมาสที่ 2/2565 เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนใช้จ่ายชำระเงินและทดแทน
การใช้เงินสดในรูปแบบธนบัตร โดยสกุลเงินดิจิทัลสำหรับประชาชนที่จะออกโดย ธปท. จะเป็นเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง ซึ่งประชาชน
สามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้เช่นเดียวกับธนบัตรที่ออกโดย ธปท. ซึ่งจะมีคุณลักษณะสำคัญคือ ไม่มีความเสี่ยง สะดวก ปลอดภัย
และเปิดกว้างต่อการสร้างนวัต กรรมต่างๆ ในการเชื่อมต่อ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.36 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 64
โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ยืดเยื้อ
ของการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดีค่าเงินบาทดีดตัวแข็งค่ากลับมาช่วงสั้นๆ ในเวลาต่อมาตามการปรับโพสิชันในระหว่างที่รอบันทึกการ
ประชุมเฟด จากนั้นค่าเงินบาทกลับมามีทิศทางอ่อนค่าอีกครั้งในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ตามจังหวะสถานะขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนัก
ลงทุนต่างชาติ ประกอบกับเงินดอลลาร์มีแรงหนุนจากกระแสการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะมีการเริ่มปรับลดวงเงินซื้อสินทรัพย์ภายใต้มาตรการคิว
อีลงภายในสิ้นปีนี้เป็นอย่างเร็ว หากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. 64 ลดลง 1.1%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น
0.9%
• ประเทศจีน: ตัวเลขค้าปลีกในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 8.5%YoY, อัตราว่างงานของจีนในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 5.1%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดการส่งออกในเดือน ก.ค. 64 พุ่งขึ้น 37%YoY, ยอดการนำเข้าเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 28.5%YoY ทำให้ญี่ปุ่น
มียอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 4.41 แสนล้านเยน, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวลง 1.5%MoM,
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวลง 0.2%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. 64 ลดลง 1.1% นอกจากนี้ได้ปรับทบทวนยอดค้าปลีกใน
เดือน มิ.ย. 64 เป็นเพิ่มขึ้น 0.7%, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐ ฯ ในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น
0.9%
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเผยว่าตัวเลขค้าปลีกในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว,
อัตราว่างงานของจีนในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 5.1% เพิ่มขึ้นจากระดับ 5.0% ในเดือน มิ.ย. 64
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดการส่งออกในเดือน ก.ค. 64 พุ่งขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 7.36 ล้าน
ล้านเยน (6.7 หมื่นล้านดอลลาร์) ส่วนยอดการนำเข้าในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 28.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 6.92 ล้านล้านเยน
ส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 4.41 แสนล้านเยน, สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐาน
ในเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวลง 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะที่ระดับ 8.524 แสนล้านเยน, กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร
ของญี่ปุ่นเผยว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 9.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ระดับ 62.32 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 6.12 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
9.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเนื่องจากตลาดมีความกังวลในเรื่องการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
ของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาจะชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ำมัน อีกทั้งสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ออก
รายงานเตือนว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาจะฉุดความต้องการใช้น้ำมันลดลงมากกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ IEA ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2564 ลงสู่ระดับ 5.3 ล้านบาร์เรล/วัน จากระดับ
5.4 ล้านบาร์เรล/วัน นอกจากนี้ IEA ยังคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำมันส่วนเกินอย่างมากทั่วโลกในปีหน้าหากกลุ่มโอเปกพลัสเดินหน้าตามแผน
ปรับเพิ่มการผลิตน้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23-27 สิงหาคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ส.ค. จากมาร์กิต, ยอดขาย
บ้านมือสองเดือน ก.ค., ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ส.ค. จากมาร์กิต
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