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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 485 ประจาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 1 – 5 พ.ฟศจิกายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

เงินเฟ้อเดือน ต.ค.พุ่ง 2.38% พิษน้ามันแพง/ชี้แนวโน้มขาขึ้น
กกร. ปรับกรอบ GDP ปีนี้เป็นโต 0.5-1.5% จาก 0.0-1.0% เปิดประเทศหนุนโค้งสุดท้าย
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค. สูงสุดรอบ 5 เดือน
ความเชื่อมั่นหอการค้าไทยฟื้นอีกครั้ง
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.34 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 64

สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ต.ค. 64 เท่ากับ 101.96 เทียบกับ
เดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.74% เทียบกับ ต.ค. 63 เพิ่มขึ้น 2.38% เป็นกำรกลับมำขยำยตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ส่วนเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 เดือน
ของปี 64 (ม.ค.-ต.ค.) เพิ่มขึ้น 0.99% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐำน ดัชนีอยู่ที่ 100.59 ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย.64 และเพิ่มขึ้น 0.21%
เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.63 และเฉลี่ย 10 เดือน เพิ่มขึ้น 0.23% สำเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น มาจากการสูงขึ้นของราคาสิ น ค้ากลุ่ มพลั ง งาน
โดยเฉพาะน้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก, กลุ่มอำหำรสดบำงชนิด เช่น ผักสด ที่ได้รับผลกระทบจำกน้ำท่วม, รำคำไข่ไก่ รวมทั้ง
อำหำรบริโภคในบ้ำน-นอกบ้ำน และเครื่องประกอบอำหำร เป็นต้น
นำยสนั่น อังอุบลกุ ล ประธำนกรรมกำรหอกำรค้ ำไทยและสภำหอกำรค้ ำแห่ง ประเทศไทย ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรร่ วม
ภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทยเปิดเผยว่ำ
ที่ประชุม กกร.ปรับประมาณการอัตราการขยายตั วของเศรษฐกิจไทยปี 64 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.5-1.5% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว
0.0-1.0% เนื ่ อ งจากนโยบายเปิ ดประเทศในวั น ที ่ 1 พ.ย.64 และการผ่ อ นคลายมาตรการล็ อ กดาวน์ ส่ ง ผลดี ต่ อ ความเชื ่ อ มั ่ น ของ
ผู้ประกอบการและประชาชน ช่วยหนุนเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี
ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือน ต.ค. 64 พบว่า ดัชนี
ความเชื่อมั่นทุกรายการปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้น ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน
นับตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2564 โดยดัชนีควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกำสหำงำนทำโดยรวม และดัชนีควำมเชื่อมั่น
เกี่ยวกับรำยได้ในอนำคต อยู่ที่ 37.8 40.3 และ 53.5 ตำมลำดับ ปรับตัวดีขึ้นทุกรำยกำร ส่งผลให้ดัชนีควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) ปรับตัวดีขึ้น
จำกระดับ 41.4 เป็น 43.9 ยังยังได้เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือน ต.ค. 64 พบว่า ดัชนีมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 2 มาอยู่ที่ระดับ 19.9 เนื่องจำกภำคเอกชน มองว่ำ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รำยวันมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรล็อกดำวน์ กำรปรับเวลำเคอร์ฟิวและกำรมีนโยบำยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ประกอบกับกำรส่งออกมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องทำให้
ควำมเชื่อมั่นของภำคเอกชนดีขึ้น โดยมองว่ำเศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป สะท้อนจำกดัช นีควำมเชื่อมั่นหอกำรค้ำไทย
ในอนำคตปรับตัวดีขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 31.2
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.34 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 64 ที่ผ่ำนมำ
ที่อยู่ที่ระดับ 33.20 บำท/ดอลลำร์ สรอ. โดยในช่วงสัปดำห์นี้เงินบำทอ่อนค่ำลงจำกตัวเลขทำงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมำดี ซึ่งเป็นไปตำม
ทิศทำงของตลำดโลก ยกเว้นเงินเยน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.7, PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวลง
สู่ระดับ 58.4, คาสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.2%, ตัวเลขขาดดุลการค้าเดือน ก.ย. 64 พุ่งขึ้น 11.2% การนาเข้า
เพิ่มขึ้น 0.6% ขณะที่การส่งออกดิ่งลง 3%, ดัชนีภาคบริการเดือน ต.ค. 64 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 66.7
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.6, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค. 64
อยู่ที่ 58.3
• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. 64 ขยับลงมาอยู่ที่ 49.2, PMI ภาคบริการเดือน ต.ค. 64 ชะลอตัวลงสู่ระดับ 52.4
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวลง 1.9%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มำร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้ นไปอยู่ที่ระดับ
58.7 จำกระดับ 54.9 ในเดือน ก.ย. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวลดลงอยู่ทรี่ ะดับ 58.4 จำกระดับ
60.7 ในเดือน ก.ย. 64, กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ก.ย. 64 ลดลง 0.5% เมื่อเทียบรำยเดื อน หลังจำก
เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ส.ค. 64, คาสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจำกดีดตัวขึ้น 1.0% ในเดือน ส.ค. 64, ตัวเลขขาด
ดุลการค้าเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 11.2% สู่ระดับ 8.09 หมื่นล้ำนดอลลำร์ ทั้งนี้ การนาเข้าเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 2.885 แสนล้ำนดอลลำร์
ขณะที่การส่งออกลดลง 3% สู่ระดับ 2.08 แสนล้ำนดอลลำร์, สถำบันจัดกำรด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการเดือน ต.ค. 64
เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 66.7 จำกระดับ 61.9 ในเดือน ก.ย. 64
สหภาพยุโรป: มำร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ต.ค. 64 ปรับลดลงสู่ระดับ 54.6 จำก
ระดับ 56.4 ในเดือน ก.ย. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ ายจั ดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้น สุ ดท้า ยเดือ น ต.ค. 64 อยู่ที่ 58.3 ลดลงจำกระดับ 58.6
เมื่อเดือน ก.ย. 64
ประเทศจีน: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. 64 ขยับลงมาอยู่ที่ 49.2
จำกระดับเดือน ก.ย. 64 อยู่ที่ 49.6 ส ำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ต.ค. 64 ชะลอตัวลงสู่ระดับ 52.4 จำกระดับ
53.2 ในเดือน ก.ย. 64
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ำยกิจกำรภำยในประเทศและกำรสื่อสำรของญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนเดือน ก.ย. 64
ปรับตัวลง 1.9% หลังจำกที่ลดลง 3% ในเดือน ส.ค. 64
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เ ท็ กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 64 ปิดตลำดเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ที่ระดับ 81.27 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 2.3 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิดเป็น
2.6% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ รำคำน้ำมันยังได้รับแรงกดดันหลังจำกโอเปกพลัสมีมติเพิ่มกำลังกำรผลิตน้ำมัน 400,000 บำร์เรล/วัน
ในเดือน ธ.ค. 64 อีกทั้งซำอุดีอำระเบียอำจจะผลิตน้ำมัน เพิ่มขึ้นเกินกว่ำระดับ 10 ล้ำนบำร์เรล/วัน นอกจำกนี้ บรรยำกำศกำรซื้ อขำยในตลำด
น้ำมันยังคงได้รับปัจจัยลบจำกรำยงำนของส ำนักงำนสำรสนเทศด้ำนกำรพลังงำนของรัฐบำลสหรัฐ (EIA) ซึ่งระบุว่ำ สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐ
เพิ่มขึ้น 3.3 ล้ำนบำร์เรลในสัปดำห์ที่แล้ว

ประเด็นที่นา่ จับตามองในสัปดาห์นี้ (8 - 12 พฤศจิกายน 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค., อัตรำเงินเฟ้อเดือนต.ค., สต็อกสินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งเดือน ก.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.ย.
• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้ำ,ส่งออก และดุลกำรค้ำเดือน ต.ค., ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค., ดัชนีรำคำผู้ผลิต
(PPI) เดือน ต.ค.
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