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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 509 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565

ช่วงวันที่ 18-22 เมษายน 2565

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 65 (ต.ค. 64-มี.ค. 65) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.09 ล้านล้านบาท
ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/65 ของหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 37,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,309 ล้านบาท
ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 65 มียอดตั้งโรงงานใหม่ 1,110 โรงงาน ลดลง 9.76%
ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกงวดส่งมอบเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวขึ้นไปแตะทีร่ ะดับ 20.31 เซนต์ต่อปอนด์
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.93 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันอังคารที่ 12 เม.ย. 65

กระทรวงการคลัง เผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 65 (ต.ค. 64-มี.ค. 65) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.09 ล้านล้านบาท
สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 68,890 ล้านบาท หรือ 6.7% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 6.8% โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
จัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรที่สูงกว่าประมาณการ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่
สูงขึ้นตามการขยายตัวของการนำเข้า และรายได้ของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/65 (ม.ค.-มี.ค. 65) ของหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน
8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงศรีอยุธยา, ซีไอเอ็มบีไทย, เกียรตินาคิน, ทิสโก้, แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ทหารไทยธนชาต มีกำไร
สุทธิรวมอยู่ที่ 37,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,309 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 64 ทีม่ ีกำไรสุทธิ 34,131 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
ฟื้นตัวจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและสินเชื่อโตขึ้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 65 มียอดตั้งโรงงานใหม่ 1,110 โรงงาน ลดลง
9.76% โดยมีมูลค่าลงทุน 56,354.19 ล้านบาท ลดลง 44.70% มีการจ้างงาน 31,330 คน ลดลง 14.49% เพราะเศรษฐกิจชะลอตัวจากโควิด19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยอุตสาหกรรมที่ตั้งโรงงานมากที่สุดคือ อาหาร รองลงมาคือ แปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์โลหะ สอดคล้องกับยอด
ขยายโรงงาน อยู่ที่ 152 โรงงาน ลดลงเล็กน้อย 1.30%
สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เผยว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกงวดส่งมอบเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวขึ้นไปแตะทีร่ ะดับ
20.31 เซนต์ต่อปอนด์ จากช่วงต้นปีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 18 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจากโรงงานน้ำตาลบราซิล ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลใหญ่สุดของ
โลกหันนำน้ำตาลไปผลิตเอทานอลแทน เพราะได้กำไรที่สูงกว่า ทั้งนีห้ ากราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกเฉลีย่ ทรงตัวระดับสูงต่อเนื่องก็จะส่งผล
ดีต่อระดับราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 65/66 ให้อยู่ในเกณฑ์สูงตามไปด้วย
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.93 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันอังคารที่ 12 เม.ย. 65 โดย
เงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 4 เดือนที่ 33.95 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยในช่วงปลายสัปดาห์ เงินบาทยังคงอ่อนค่า
สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ซึ่งนำโดยเงินหยวนที่อ่อนค่าสุดในรอบ 7 เดือนจากความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีน และ
เงินเยนที่ร่วงลงแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 20 ปีท่ามกลางความแตกต่างระหว่างแนวโน้มนโยบายการเงินของญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ในขณะที่เงิน
ดอลลาร์ฯ มีการแข็งค่าขึ้นรับการคาดการณ์ถึงโอกาสของการขึ้นดอกเบี้ยแบบแข็งกร้าวของเฟดเพื่อสกัดเงินเฟ้อสหรัฐฯ นอกจากนี้เงินบาทยังมี
ปัจจัยลบเพิ่มเติมในระหว่างสัปดาห์จากแรงขายของต่างชาติในตลาดพันธบัตรไทย
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. 65 ลดลง 2.7%MoM, PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้น ใน
เดือน เม.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.1
• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 55.8
• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือนในเดือน มี.ค. 65 ร่วงลง 3.5%YoY, การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้น
5%YoY, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนในไตรมาสที่ 1/65 เพิ่มขึ้น 9.3%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขาดดุลการค้าในเดือน มี.ค. 65 อยู่ที่ 4.124 แสนล้านเยน โดยยอดส่งออกปรับตัวขึ้น 14.7%YoY และการ
นำเข้าปรับตัวขึ้น 31.2%YoY
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ ฯ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. 65 ลดลง
2.7% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 5.77 ล้านยูนิต จากระดับ 5.93 ล้านยูนิตในเดือน ก.พ. 65, เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นในเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.1 จากระดับ 57.7 ในเดือน มี.ค. 65
สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน
เม.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 55.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 54.9 ในเดือน มี.ค. 65
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่ายอดค้าปลีกเดือนในเดือน มี .ค. 65 ร่วงลง 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี, การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี , การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนในไตรมาสที่ 1/65
เพิ่มขึ้น 9.3% จากปีก่อนหน้า แตะ 10.49 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.65 ล้านล้านดอลลาร์ฯ)
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดขาดดุลการค้าในเดือน มี.ค. 65 อยูท่ ี่ 4.124 แสนล้านเยน (3.2 พันล้านดอลลาร์)
ยอดส่งออกปรับตัวขึน้ 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการนำเข้าปรับตัวขึ้น 31.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 3.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ระดับ 102.07 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.88 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
3.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจาก IMF ปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปี 65-66 โดยระบุว่า การที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก และเป็นปัจจัยกดดัน
ต่อราคา และถือความท้าทายต่อการดำเนินนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ โดยถูกกดดันจากปัจจัยลบต่างๆ เช่น แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่อ่อนแอลง อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และการล็อกดาวน์ในประเทศจีน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน มี.ค., ยอดขายบ้านใหม่เดือน มี.ค., ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศ
เดือน มี.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย. จาก Conference Board, ดัชนีการผลิตเดือน เม.ย. จากเฟดริชมอนด์, ยอดทำสัญญาขาย
บ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือน มี.ค., GDP ประจำไตรมาสที่ 1/65 (ประมาณการเบื้องต้น)
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน ก.พ., อัตราว่างงานเดือน มี.ค., ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค.
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