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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 476 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•

ช่วงวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนีความเชื่อมัน่ ธุรกิจภาคก่อสร้างลดลงต่ำสุดในประวัติการณ์
ดัชนีผลผลิตอุตฯ 7 เดือนขยายตัว 8.91% ลุ้นคลายล็อกดาวน์หนุนขยายตัวต่อเนื่อง
รายได้ภาษีสั่นคลอน 10 เดือนต่ำเป้า 2.1 แสนล้าน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.62 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ส.ค. 64

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจในเดือน ส.ค. 64 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ปรับลดลงจาก
ระดับ 41.4 มาอยู่ที่ 40.0 จากการปรับลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยความเชื่อมั่นที่ลดลงมาจากความเชื่อมั่นของภาคการผลิตเป็นสำคัญ
ส่วนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 46.8 จาก 47.7 ในเดือนก่อน ตามความเชื่อมั่นที่ลดลงในภาคการผลิตเป็นสำคัญ ส่วนการ
สำรวจเฉพาะกิจจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจไทย ระหว่างวันที่ 2-25 ส.ค. 64 ระบุว่า ในเดือนส.ค. 64 ระดับการฟื้นตัวของ
ธุรกิจในภาพรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงเดือนก่อน แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดบางส่วน อาทิ การเปิดร้านอาหาร
ในห้างสรรพสินค้าสำหรับขายแบบเดลิเวอรี่ การเปิดแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และผ่อนคลายการ เดินทางข้ามจังหวัดของ
แรงงาน แต่กำลังซื้อที่อ่อนแอยังคงกดดันการฟื้นตัวในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะภาคที่มิใช่การผลิต
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ก.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 91.41 เพิ่มขึ้น 5.12% ส่งผลให้
7 เดือนแรกปีนี้(ม.ค.-ก.ค.64) MPI อยู่ที่ 99.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ MPI 90.92 ขยายตัว 8.91% ขณะที่อัตราการใช้กำลัง
การผลิต (CapU) เดือน ก.ค. อยู่ที่ 58.12% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อนที่อยู่ระดับ 57.25% ส่งผลให้เฉลี่ย 7 เดือนแรกอยู่ที่
64.09% โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ทำให้ MPI ขยายตัว อาทิ รถยนต์และเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
เป็นต้น
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ 10 เดือนแรกปีงบประมาณ 64 (ต.ค. 63 – ก.ค. 64) หลังจากหัก
รายการคืนภาษีของกรมสรรพากร อากรคืนกรมศุลกากร และอื่นๆ อยู่ที่ 1,917,019 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการไว้ที่ 216,878 ล้านบาท
หรือต่ำกว่า 10.2% แต่ใกล้เคียงปีก่อน โดยกรมสรรพากรต่ำกว่าเป้า 142,767 ล้านบาท หรือต่ำลง 9% กรมสรรพสามิตต่ำลง 67,595 ล้านบาท
หรือ 12.9% รัฐวิสาหกิจนำส่งต่ำลง 24,282 ล้านบาท หรือต่ำ 16.5% กรมศุลกากรต่ำลง 2,128 ล้านบาท หรือต่ำ 2.4% เป็นผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยลง
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.62 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 33.63 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทสัปดาห์นี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลัก จาก
การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) สำหรับปัจจัยในประเทศนั้น
มีการลงทุนในตลาดพันธบัตรมากขึ้นจากผลของการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรั ฐฯ และปัจจัยภายในประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่จึงทำให้
ค่าเงินบาทเคลื่อนตัวในลักษณะ sideway
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ส.ค. 64 ร่วงลงสู่ระดับ 55.1, PMI ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ส.ค.
64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 61.1, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 0.3%, ดุลการค้าของสหรัฐในเดือน ก.ค. 64 ลดลง
4.3% การนำเข้าลดลง 0.2% ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.3%, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ส.ค. 64 ร่วงลงสู่ระดับ 61.7
• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวลงแตะที่ 59.0, ยอดค้าปลีกของยูโร
โซนเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวลง 2.3%, อัตราว่างงานเดือน ก.ค. 64 ลดลงแตะ 7.6%
• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 50.1, PMI ภาคบริการเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ 47.5
• ประเทศญี่ปุ่น: ตัวเลขค้าปลีกในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 2.4%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.78% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ส.ค. 64 ร่วงลงสู่ระดับ
55.1 จากระดับ 59.9 ในเดือน ก.ค. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 61.1
จากระดับ 63.4 ในเดือน ก.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากทรงตัว
ในเดือน มิ.ย. 64, ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือน ก.ค. 64 ลดลง 4.3% สู่ระดับ 7.01 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การนำเข้าลดลง 0.2%
สู่ระดับ 2.828 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.3% สู่ระดับ 2.128 แสนล้านดอลลาร์, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ
(ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ส.ค. 64 ร่วงลงสู่ระดับ 61.7 จากระดับ 64.1 ในเดือน ก.ค. 64
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ส.ค. 64
ปรับตัวลงแตะที่ 59.0 โดยลดลงเล็กน้อยจากระดับเดือน ก.ค. 64 ที่ 60.2, สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยยอดค้าปลีก
ของยูโรโซนเดือน ก.ค. 64 ปรับตัวลง 2.3% จากระดับของเดือน มิ.ย. 64, อัตราว่างงานเดือน ก.ค. 64 ลดลงแตะ 7.6% ปรับตัวลดลงจาก
7.8% ในเดือน มิ.ย. 64
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 50.1
ซึ่งชะลอตัวลงจากระดับ 50.4 ในเดือน ก.ค. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ส.ค. 64 อยู่ที่ 47.5 ซึ่งลดลงอย่างมากจาก
ระดับ 53.3 ในเดือน ก.ค. 64
ประเทศญี่ปุ่น: คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เปิดเผยตัวเลขค้าปลีกในเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.78% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ระดับ 69.29 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.55 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
0.78% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากรายงานของ EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 7.2
ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ บรรยากาศการซื้อขายในตลาดน้ำมันยังได้รบั ปัจจัยบวกจากการที่กลุ่มประเทศผู้สง่ ออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร
หรือโอเปกพลัส ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในปี 2565 สู่ระดับ 4.2 ล้านบาร์เรล/วัน จากเดิมที่ระดับ 3.28 ล้านบาร์เรล/วัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6 – 10 กันยายน 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนก.ค., ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนก.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า,ส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนส.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) เดือนส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.
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