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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 493 ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

• สศค. เผยเศรษฐกิจไทยพ.ย.สัญญาณดีขึ้นตามส่งออก-บริโภคเอกชน ยังจับตาโควิดโอมิครอน
• สสว.คาด MSME ฟื้นตัวต่อในปี 65 จาก Q4/64 หลังเปิดประเทศ-มาตรการรัฐหนุน
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.34 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธ.ค. 64
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน พ.ย. 64 พบว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน พ.ย. 64 มีสัญญาณปรับตัว
ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชน การท่องเที่ยวในประเทศ และการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดื อนที่ 9
อย่างไรก็ดี ต้องติดตามสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ทั้งนีเ้ ครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภค
ภาคเอกชน มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนพ.ย. 64
กลับมาขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 20.2% และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 44.9 จากระดับ 43.9 ในเดือนต.ค. 64
โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิ จเพิ่ มมากขึ้ น
ประชาชนและภาคธุรกิจมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ที่ขยายตัวจากช่วงเดี ยวกั นปีก่อนที่
15.7% อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรที่แท้จริงลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -6.8%
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์ MSME (Micro, Small & Medium
Enterprises) ปี 64 พบว่า มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นมา เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในรอบปีเปรียบเทียบกับปี 63
คาดว่า GDP MSME จะขยายตัวร้อยละ 2.4 หรือมีมูลค่ารวม 5.49 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.6 ของ GDP รวมของประเทศ สาขาธุรกิจ
ที่ GDP MSME มีการขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจด้านความบันเทิงและนันทนาการ รองลงมาคือ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้าน
การศึกษา ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ยังคงลดลง ทั้งนี้ปัจจัยบวกมาจากการคลายมาตรการล็อกดาวน์และการเปิดประเทศ การฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ครบจำนวน 100 ล้านโดสตามเป้าหมาย รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ ทั้งคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ฯลฯ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยงช่วงสิ้นปี ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมาเดินทางท่ องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นแม้ยงั
ไม่กลับไปเท่าช่วงก่อนล็อกดาวน์ก็ตาม แต่ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือการแพร่ระบาดของโอมิครอนว่าจะมีสถานการณ์รุนแรงอย่างไรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพราะจะส่งผลกับนักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจเดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมีทิศทาง
ดี โดยคาดว่าหากสามารถรับมือการแพร่ระบาดได้เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ค่ า เงิ น บาทในสั ป ดาห์ ที ่ ผ่ า นมาปิ ด ที่ 33.34 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 24 ธ.ค. 64
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 33.43 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าตามสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ตลาดโลกเปิดรับความเสี่ ยง ขณะที่
นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์โอมิครอน สำหรับปัจจัยในประเทศธุรกรรมต่างๆ จะลดลงในช่วงท้ายปี ประกอบกับตลาดยัง จับ ตา
มาตรการที่ภาครัฐจะนำออกมาใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ที่มีการแพร่ระบาดอย่าง
รวดเร็ว
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 198,000, ดัชนีการทำสัญญาขายบ้าน
ที่รอปิดการขาย (pending home sales) ในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวลดลง 2.2%
• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในเดือน พ.ย. 64 ขยับขึ้นเพียง 9%, PMI ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. 64
ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 50.3, PMI ภาคบริการของจีนเดือน ธ.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 52.7
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 1.9%, อัตราว่างงานของญี่ปุ่นเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 0.1%,
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 7.2%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 198,000 ราย
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending
home sales) ในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวลดลง 2.2% เมื่อเทียบรายเดือน แตะระดับ 122.4
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนในเดือน พ.ย. 64 ขยับขึ้น
เพียง 9% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 8.0596 แสนล้านหยวน (1.2654 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ต.ค. 64 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ถึง 24.6%, ดัชนีผู้จัดการฝ่า ยจั ดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดื อน ธ.ค. 64 ปรับตัวขึ้นแตะระดั บ 50.3 จากระดับ 50.1 ในเดือน พ.ย. 64,
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนเดือน ธ.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 52.7 เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.3 ในเดือน พ.ย. 64
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 1.9% มากกว่าตัวเลขของเดือน ต.ค. 64 ที่ 0.9%,
อัตราว่างงานของญี่ปุ่นเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้น 0.1% แตะที่ 2.8% ซึ่งปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน หลังจากที่ญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิ ก
มาตรการฉุกเฉินสกัดโควิด-19, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) เปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย. ของ
ญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 7.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับตัวขึ้น 1.8% ในเดือน ต.ค. 64
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ที่ระดับ 75.21 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.42 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
2.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปิดในแดนบวกติดต่อกัน 7 วันทำการ เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวล
เกี ่ ย วกั บ ไวรั ส โควิด -19 สายพั นธุ ์ โ อมิ ครอน รวมทั ้ ง รายงานของสำนั กงานสารสนเทศด้ านการพลัง งานของรั ฐ บาลสหรั ฐ ( EIA) ซึ ่ ง ระบุว่า
สต็อกน้ำมันดิบลดลง 3.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประเด็นที่นา่ จับตามองในสัปดาห์นี้ (3 - 7 มกราคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนธ.ค.จากมาร์กิต, การใช้จ่ายด้ านการ
ก่อสร้างเดือนพ.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนธ.ค.จากมาร์กิต
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนธ.ค.จากไฉซิน
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