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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 494 ประจาวันที่ 10 มกราคม 2565
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 3 – 7 มกราคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา

ธปท. เผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ธ.ค. กระเตื้องขึ้น หลังผ่อนคลายมาตรการ
พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อทั่วไปเดือน ธ.ค. 64 ขยายตัว 2.17% เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 0.29%
คาดอุตสาหกรรมปี 65 ขยายตัว 2.5-3.5%
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนร่วง กังวลโอมิครอน-สงครามการค้าจีน-สหรัฐ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.66 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค. 64

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน ธ.ค. 2564 อยู่ที่ระดับ 49.0 ปรับเพิ่มขึ้นเล็ กน้ อย
จากระดั บ 48.4 ในเดื อน พ.ย. และเริ ่ มกลั บ มาใกล้ เ คี ย งกั บ ระดั บ ก่ อนเกิ ด โควิ ด (Pre-COVID) จากการเพิ ่ มขึ ้ นขององค์ ป ระกอบด้ า น
ผลประกอบการเป็นสาคัญ โดยดัชนีฯ ของภาคการผลิตใกล้เคียงเดือนก่อน ขณะที่ดัชนีฯ ของภาคที่มิใช่การผลิตปรับเพิ่ มขึ้ น โดยเฉพาะธุร กิจ
โรงแรมและร้านอาหารที่ได้รับผลดีจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคจนเกื อบเป็นปกติในทุ กพื้ นที่ของประเทศ ส่งผลให้ความเชื่อมั่ น
ผู้บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้โดยรวมดัชนีฯ จะปรับดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด
สายพันธุ์โอมิครอน กดดันให้ดัชนีฯ ยังอยู่ต่ากว่าระดับ 50
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ธ.ค. 64 เท่ากับ 101.86 เพิ่มขึ้น 2.17%
เทียบกับเดือน ธ.ค. 63 แต่ลดลง 0.38% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 64 ขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1.23% ใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้
ที่ 0.8-1.2% และเงินเฟ้อพื้นฐานที่หักอาหารสดและพลังงานที่มีความผันผวนด้านราคาออก จากการคานวณ ดัชนีอยู่ที่ 100.73 เพิ่มขึ้น 0.29%
เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 63 และเฉลี่ยทั้งปี 64 เพิ่มขึ้น 0.23%
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 64 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะ
ขยายตัว 5.2% ปรับตัวดีขึ้นจากปี 63 ที่ MPI หดตัว 9.3% ขณะที่คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 65 อัตราการใช้กาลังการผลิตมี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประมาณการ MPI ขยายตัว 4.0-5.0% ส่วน GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.5-3.5% เป็นผลจากตลาดส่ง ออก
ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงตลาดในประเทศเริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) เดือน ธ.ค. 64 ดัชนีความเชื่อมั่น
นักลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 129.53 ปรับตัวลดลง 4.2% จากเดือนก่อนหน้าและยังคงอยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรง" นักลงทุน
คาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือการไหลเข้าของเงินทุน และผลประกอบการบริษัทจดทะเบีย น
ส าหรับปัจจัยที่ ฉุดความเชื่อมั่นนั กลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ความกังวลต่อสถานการณ์ระบาดของ โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน รองลงมาคื อ
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ค่าเงินบาทในสั ป ดาห์ ที่ผ่ านมาปิ ดที่ 33.66 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค. 64
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 33.34 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดมาตรการ QE ขณะที่มีปัจจั ยในประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และอาจมี
มาตรการคุมเข้มมากขึ้นจะกระทบต่อการฟื้นตัวด้านท่องเที่ยว
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.6, PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ
ในเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.7, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้นเพียง 0.4%, ตัวเลขขาดดุลการค้า
สหรัฐในเดือน พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 19.4% การน าเข้าพุ่งขึ้น 4.6% การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2%, คาสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐใน
เดือน พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 1.6%
• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิต-บริการของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. 64 ร่วงลงสู่ระดับ 53.3
• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือน ธ.ค. 64 พุ่งขึ้นสู่ระดับ 50.9
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวลดลง 1.3%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.6
จากระดับ 58.0 ในเดือน พ.ย. 64, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.7 จากระดับ 58.3
ในเดือน พ.ย. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้นเพียง 0.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4%
ในเดือน ต.ค. 64, ตัวเลขขาดดุลการค้าเดือน พ.ย. 64 พุ่งขึ้น 19.4% สู่ระดับ 8.02 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การนาเข้าพุ่งขึ้น 4.6% สู่ระดับ
3.044 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2% สู่ระดับ 2.242 แสนล้านดอลลาร์, คาสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน พ.ย. 64
พุ่งขึ้น 1.6% หลังจากดีดตัวขึ้น 1.2% ในเดือน ต.ค. 64
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. 64 ร่วงลงสู่ระดับ
53.3 จาก 55.4 ในเดือน พ.ย. 64
ประเทศจีน: มาร์กิตและไฉซินเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือน ธ.ค. 64 พุ่งขึ้นสู่ระดับ 50.9
จากระดับ 49.9 ในเดือน พ.ย. 64
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวลดลง 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่ระดับ 78.90 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.69 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
4.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ามันดิบปิดในแดนบวกโดยได้ปัจจัยหนุนจากปัญหาความไม่สงบสถานการณ์ตึ งเครี ยด
ทางการเมืองในคาซัคสถานเริ่มทวีความรุนแรง เนื่องจากคาซัคสถานเป็ นประเทศที่อุดมไปด้วยแหล่งน้ามัน และเป็นสมาชิกของกลุ่มโอเปกพลัส
โดยปัจจุบันคาซัคสถานผลิตน้ามันได้ในปริมาณ 1.6 ล้านบาร์เรล/วัน รวมทั้งรายงานการผลิตน้ามันที่ลดลงในประเทศลิเบีย

ประเด็นที่นา่ จับตามองในสัปดาห์นี้ (10 - 14 มกราคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน พ.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ธ.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน พ.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ธ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ธ.ค., ยอดขายรถเดือน ธ.ค.
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