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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 490 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ช่วงวันที่ 6-10 ธันวาคม 2564

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 44.9
ดัชนีความเชื่อมัน่ หอการค้าไทยเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 28.1
ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 85.4
ระดับทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย ณ เดือน ต.ค. 64 อยู่ที่ 2.46 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.47 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดของวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 64

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่
ระดับ 44.9 จากระดับ 43.9 ในเดือน ต.ค. 64 โดยถือเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนนับตั้งแต่
เดือน พ.ค. 64 เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่
เกินลิตรละ 30 บาท ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่จะเข้ามาหมุนเวียนเพิ่มเติมในระบบเศรษฐกิจ
กว่า 100,00 ล้านบาท ทำให้เศรษฐกิจไทยและการจ้างงานดีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงขึ้นมาก, นอกจากนั้นศูนย์
พยากรณ์ฯ เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 28.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
โดยดัชนีที่ปรับตัวดีขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่หอการค้าในแต่ละจังหวัดมีความมั่นใจต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้น ภายหลังจาก
รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ รวมถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว รวมถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิค-19 ในประเทศเริ่มลดลง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 85.4
จากระดับ 82.1 ในเดือน ต.ค. 64 โดยถือเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนนับตั้งแต่เดือน เม.ย.
64 ในขณะที่ค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 97.3 จากระดับ 95.0 ในเดือน ต.ค. 64 ซึ่งถือว่าเป็นค่าดัชนีที่สูงสุดในรอบ
21 เดือน เนื่องจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 ทำให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กอปรกับภาคการส่งออกยังคงมี
อัตราการเติบโตทีส่ ูงอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่าระดับทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย ณ เดือน ต.ค. 64 อยู่ที่ 2.46 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือประมาณ 8.17 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 12 ของโลก และถือว่าอยู่ในระดับทีม่ ั่นคง (หรือ 3 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น) และยัง
เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปี 64 จะขยายตัวได้ 1.2% ตามคาดการณ์ และเพิ่มเป็น 3.5-4.5% ในปี 65 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีอยู่ และ
ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.47 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดของวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 64 โดยค่า
เงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย
กลับมาเผชิญแรงเทขายเพื่อทำกำไร เนื่องจากตลาดทยอยคลายความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนลงบางส่วน หลังจากที่มี
รายงานข่าวที่สะท้อนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญว่า แม้การระบาดของสายพันธุ์นี้จะรวดเร็ว แต่ก็อาจจะไม่ทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยที่รุนแรง
นอกจากนี้เงินบาทยังมีแรงหนุนจากการกลับมาซื้อสุทธิในพันธบัตรไทยของต่างชาติด้วยเช่นกัน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 64 ลดลง 17.6% การนำเข้าพุ่งขึ้น 8.1% และการส่งออก
เพิ่มขึ้น 0.9%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 6.8%YoY
• ประเทศจีน: ยอดการส่งออกเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 22%YoY ส่วนยอดการนำเข้าพุ่งขึ้น 31.7%YoY ทำให้มียอดเกินดุล
การค้าในเดือน พ.ย. 64 ที่ระดับ 7.172 หมื่นล้านดอลลาร์, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 64 อยู่
ที่ระดับ 3.2224 ล้านล้านดอลลาร์, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 2.3%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต
(PPI) ในเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 12.9%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ต.ค. 64 ลดลง 0.6%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐ ฯ ในเดือน ต.ค. 64 ลดลง 17.6% สู่ระดับ 6.71
หมื่นล้านดอลลาร์ โดยการนำเข้าพุ่งขึ้น 8.1% สู่ระดับ 2.236 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.9% สู่ระดับ 2.907 แสนล้าน
ดอลลาร์, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 6.8% เมื่อเทียบรายปี
ประเทศจีน: สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานว่ายอดการส่งออกเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอด
การนำเข้าพุ่งขึ้น 31.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน พ.ย. 64 ที่ระดับ 7.172 หมื่นล้านดอลลาร์, สำนักงาน
ปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เปิดเผยว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 3.2224 ล้านล้าน
ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.8 พันล้านดอลลาร์ หรือ 0.15% จากระดับของเดือน ต.ค. 64, สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 2.3% เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือน ต.ค. 64, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน
พ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอลงจากเดือน ต.ค. 64 ที่มีการขยายตัว 13.5%
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ต.ค. 64 ลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่
ปรับตัวลง 1.9% ในเดือน ก.ย. 64
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ระดับ 71.67 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.41 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
8.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบกว่า 3 เดือน หลังจากนักลงทุน
คลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 ธันวาคม 2564)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย., ราคานำเข้าและส่งออกเดือน พ.ย., การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ธ.ค. จากมาร์กิต
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. (ประมาณการครั้งสุดท้าย),
ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย., อัตราว่างงานเดือน พ.ย., การลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเดือน พ.ย., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน พ.ย.
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