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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 487 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

รมว. พาณิชย์ คาดส่งออก ต.ค. ขยายตัวไม่น้อยกว่า 15% ดันยอดทั้งปีโต 15-16%
ส.อ.ท. เผยยอดส่งออกรถยนต์ เดือน ต.ค. โต 14.30% จากปีก่อน มาที่ 81,577 คัน
คาดจีดีพีปี 64 ขยายตัว 1.5% ส่งออก 16.5%
ใช้จ่ายลอยกระทงฝืดสุดรอบ 10 ปี
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.69 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. พาณิชย์ คาดยอดส่งออกในเดือน ต.ค. 64 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดี ยวกัน
ของปี ก ่ อ นได้ ไ ม่ น ้อ ยกว่ า 15% ส่ ง ผลให้ ก ารส่ ง ออกของไทยในปี 64 มี โ อกาสที ่ จ ะขยายตั ว เพิ ่ มขึ้ น จากปีก ่ อนได้ มากถึง 15 -16%
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อตอนต้นปีว่าจะขยายตัวได้ 4% โดยช่วง 9 เดือนแรกของปี 64 (ม.ค.-ก.ย.) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
15.5% หรือคิดเป็นมูลค่า 6.2 ล้านล้านบาท
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า
ในเดือน ต.ค. 64 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 81,577 คัน เพิ่มขึ้น 14.30% จากเดือน ต.ค. 63 และเพิ่มขึ้น 10.49% จากเดือน ก.ย. 64 ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออก 71,410.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.82% จากเดือนต.ค. 63 โดยส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลี ยลดลง
23.98% และตลาดแอฟริกาลดลง 13.04% ขณะที่ยอดส่งออกในช่วง 10 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.64) มียอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 759,058 คัน
เพิ่มขึ้น 28.04% และมีมูลค่าการส่งออก 442,421.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.47% จากช่วงเดียวกันของปี 2563
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยในปี 64
ไว้ที่ 1.5% หรือมีกรอบอยู่ที่ 1.3-1.7% โดยเชื่อว่าจากผลมาตรการเปิดเมือง จะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยราว 200,000 คน
และเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะช่วยหนุนจีดีพีเดือน พ.ย.-ธ.ค. ให้เพิ่มขึ้นได้ 0.83% ส่วนการส่งออก คาดว่าปีนี้จะขยายตั วได้
สูงถึง 16.5% อัตราเงินเฟ้อเพิ่ มขึ้ น 1.2% ส่วนในปี 65 คาดว่าเศรษฐกิ จไทยจะเติ บโตได้ 4.2% และภาคการส่งออกที่ ขยายตัวได้ 5.4%
โดยการขยายตัวของภาคการส่งออกที่ลดลงนั้นมาจากฐานที่สูงในปี 64 ที่ขยายตัวได้ดี
ศู นย์ พ ยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุร กิจ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้าไทย เผยผลสำรวจพฤติ ก รรมและการใช้ จ่ า ยของผู ้บ ริ โภคในช่วง
ลอยกระทง พบว่า จะมีการใช้จ่ายในช่วงนี้ 9,147 ล้านบาท ติดลบ 3% จากปีก่อนที่มีมูลค่าใช้จ่าย 9,430 ล้านบาท ถือเป็นมูลค่าต่ำสุด
ในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 54 ที่น้ำท่วมประเทศ และมีเงินสะพัดเพียง 8,100 ล้านบาท ส่วนอัตราการขยายตัวที่ติดลบ 3% และเป็นการติดลบ
ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 61
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.69 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 33.82 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยในช่วงสัปดาห์นี้เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากการกดดันของ
เงินปอนด์ หลังจากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารอังกฤษ (BoE) มีโอกาสจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนพั นธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ย่อตัวลง และมีแรงขายดอลลาร์ ราคาทองปรับขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันลดลง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.6%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น
6.2%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 1.4%
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 1.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น
13.5%, ยอดส่งออกเดือน ต.ค. 64 ของจีนเพิ่มขึ้น 27.1% ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 20.6% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้ าในเดือน
ต.ค. 64 ที่ระดับ 8.454 หมื่นล้านดอลลาร์
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน ต.ค. 64 พุ่งขึ้น 1.7% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น
0.8% ในเดือน ก.ย. 64, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8%
ในเดือน ส.ค. 64, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 1.6% หลังจาก
ลดลง 1.3% ในเดือน ก.ย. 64
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. 64 ของจีนปรับตัวขึ้น 4.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ
ที่ระดับ 4.05 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 6.33 แสนล้านดอลลาร์ ), อัตราว่างงานในพื ้น ที ่เ ขตเมือ งของจี นในเดือ น ต.ค. 64 อยู่ที่ 4.9%
ซึ ่ ง ปรั บ ตั วลง 0.4% จากช่ วงเดี ย วกั นของปี ท ี ่ผ ่ านมา, ผลผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรมเดื อ น ต.ค. 64 ปรั บ ตั ว ขึ ้ น 3.5% เมื ่ อเที ย บเป็นรายปี
ซึ่งขยายตัวรวดเร็วกว่าเดือน ก.ย. 64 ที่ระดับ 3.1%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดการส่ งออกสิน ค้าโดยรวมของญี่ ปุ่นในเดือ น ต.ค. 64 เพิ่มขึ้นเพียง 9.4%
เมื่อเทียบรายปี อยู่ที่ 7.18 ล้านล้านเยน (6.25 หมื่นล้านดอลลาร์) ส่วนยอดการนำเข้าสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้น 26.7% อยู่ที่ 7.25 ล้านล้านเยน
(6.32 หมื่นล้านดอลลาร์ ) ทำให้ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน ต.ค. 64 อยู่ที่ 6.737 หมื่นล้านเยน (586.8 ล้านดอลลาร์), สำนักงาน
คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.ย. 64 ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 8.389 แสนล้านเยน (7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 6.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เ ท็ กซั ส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ระดับ 76.10 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.69 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
6.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดน้ำมันถูกกดดันจากการที่ประเทศยุโรปจำนวนมากดำเนินมาตรการคุ มเข้มเพื่อ
สกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเร่งโครงการฉีดวัคซีนท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้น นอกจากนี้การคาดการณ์ ว่าสหรัฐ และจี นจะ
ระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ และความวิตกเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาดนั้น ส่งผลถ่วงราคาน้ำมันลงด้วย

ประเด็นที่นา่ จับตามองในสัปดาห์นี้ (22 - 26 พฤศจิกายน 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้น
เดือนพ.ย.จากมาร์กิต, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค., ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล
(PCE) เดือนต.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย.จากมาร์กิต
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