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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 511 ประจาวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 2557

•
•
•
•
•

ช่วงวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2565

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

เงินเฟ้อเพิม่ ขึ้นสูงถึง 4.65% คาดพุ่งต่อตามราคาน้ำมัน
ยอดพักโรงแรมเริ่มฟื้น
ค้าปลีกมีแนวโน้มปรับขึ้นราคาสินค้าอีกหากสถานการณ์ยืดเยื้อ
เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี จับตาสัปดาห์หน้าร่วงแตะ 34.80 บาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.49 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 65

สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน เม.ย. 65 เท่ากับ 105.15
เทียบกับ มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.34% ส่วนเทียบกับเดือน เม.ย. 64 เพิ่มขึ้น 4.65% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐำน ที่หักอำหำรสดและพลังงำนที่มีควำมผันผวน
ด้ำนรำคำออก จำกคำนวณ ดัชนีอยู่ที่ 102.57 เพิ่มขึ้น 0.14% เมื่อเทียบเดือน มี.ค. 65 และเพิ่มขึ้น 2.0% เทียบกับเดือน เม.ย. 64 ขณะที่เฉลี่ย 4 เดือน
เพิ่ม 1.58% สาเหตุที่ท าให้เงินเฟ้อสูงขึ้น มาจากการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มพลังงาน เพิ่ม 21.07% ส่งผลให้สินค้ำในหมวดพำหนะกำรขนส่ง
และกำรสื่อสำร เพิ่ม 10.73% โดยเฉพำะน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่ม 29.74% หมวดเคหสถำน เพิ่ม 0.98% มำจำกกำรสูงขึ้นของค่ำกระแสไฟฟ้ำ และก๊ำซหุงต้ม
ที่สิ้นสุดมำตรกำรตรึงรำคำและเริ่มปรับรำคำแบบขั้นบันได 3 ครั้ง ตั้งแต่ เม.ย.-พ.ค. 65 และยังมีกำรสูงขึ้นของสินค้ำกลุ่มอำหำร 4.83%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (Hotel business operator Sentiment
Index) ประจ าเดือน เม.ย. 65 พบว่า อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในช่วงวันหยุดสงกรานต์
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ และการผ่อนคลายการ เดินทางเข้าประเทศ แต่การฟื้นตัวของธุรกิจถูกกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะที่
ปรับขึ้นราคาห้องพักได้ยาก และประชาชนบางส่วนยังลดกิจกรรมท่องเที่ยว สำหรับอัตรำกำรเข้ำพักในเดือน เม.ย. 65 เฉลี่ยอยู่ที่ 34% เพิ่มขึ้นจำก
เดื อนก่ อนหน้ ำ และช่ วงเดี ยวกั นของปี ก ่ อน ขณะที ่ คำดกำรณ์ อ ั ตรำกำรเข้ ำพั กในเดื อน พ.ค. 65 ลดลง โดยเฉลี ่ ยอยู ่ ท ี ่ 30% เนื ่ องจำกเข้ำสู่
ช่วง Low season ขณะที่รำยได้ของโรงแรมที่เปิดกิจกำรยังอยู่ใน ระดับต่ำใกล้เคียงเดือนก่อน โดยครึ่งหนึ่งของรำยได้ยังกลับมำไม่ถึง 30% ในส่วนของ
กำรจ้ำงงำน พบว่ำ ผู้ประกอบกำรโรงแรมจ้ำงงำนเฉลี่ย 61% ของช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ โดยกำรจ้ำงงำนโดยรวมที่ปรับลดลงจำก
กำรจองแบบ last minute ทำให้โรงแรมส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมกำรจ้ำงงำนไว้ล่วงหน้ำ ประกอบกับแรงงำนบำงส่วนลำออกช่วงเทศกำลสงกรำนต์ด้วย
ส่วนผลสำรวจเรื่องผลกระทบจำกไวรัส COVID-19 ต่อภำคธุรกิจไทย (BSI COVID) และผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก
(RSI) เดือน เม.ย. 65 ระดับการฟื้นตัวของภาคธุรกิจทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยภำคกำรค้ำและกำรท่องเที่ยวปรับดีขึ้นจำกปัจจัยชั่วครำวในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ ขณะที่ภำคกำรผลิต อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำงยังถูกกดดันจำกต้นทุนกำรผลิตที่ปรับสูงขึ้น สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียยูเครน ส่งผลให้ธุรกิจครึง่ หนึ่งมีต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่คาดว่าจะยังไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยธุรกิจส่วนใหญ่ในภำคกำรผลิต
คำดว่ำจะแบกรับต้นทุนได้อีกรำว 3-6 เดือน ขณะที่ธุรกิจบริการส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์อื่นแทนการปรับขึ้นราคา อาทิ ลดโปรโมชั่น ลดต้นทุน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.39 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 65 ที่ผ่ำน
มำที่อยู่ที่ระดับ 34.18 บำท/ดอลลำร์ สรอ. โดยเงินบำทอ่อนค่ำสุดในรอบ 5 ปี ในสัปดำห์นี้เงินบำทยังมีทิศทำงอ่อนค่ำ ตำมสกุลเงินอื่นๆ และ
ตลำดโลก เนื่องจำกมีปัจจัยหนุนดอลลำร์ให้แข็งค่ำจำกอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐอำยุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 3% ถือว่ำสูงสุดตั้งแต่
เดือน ธ.ค. 61 ซึ่งทำให้สกุลเงินดอลลำร์แข็งค่ำก่อนกำรประชุมของธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด)
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.6, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐใน
เดือน เม.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.1, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้นเพียง 0.1%, ตัวเลขขาดดุลการค้า
สหรัฐในเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้น 22.3% โดยการนาเข้าเพิ่มขึ้น 10.3% และการส่งออกเพิ่มขึ้น 5.6%
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน เม.ย. 65 ลดลงอยู่ที่ 55.5
• ประเทศจีน: PMI ของภาคการผลิตจีนในเดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ 47.4, PMI ของภาคบริการในเดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ 41.9
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน เม.ย. 65
ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.6 จำกระดับ 58.0 ในเดือน มี.ค. 65, สถำบันจัดกำรด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐใน
เดือน เม.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.1 หลังจำกแตะระดับ 58.3 ในเดือน มี.ค. 65, กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง
ในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% หลังจำกที่เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน ก.พ. 65, ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐในเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้น 22.3%
สู่ระดับ 1.098 แสนล้ำนดอลลำร์ โดยการน าเข้าเพิ่มขึ้น 10.3% สู่ระดับ 3.515 แสนล้ำนดอลลำร์ และการส่งออกเพิ่มขึ้น 5.6% สู่ระดับ
2.417 แสนล้ำนดอลลำร์
สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ สุดท้ายของยูโรโซนในเดือน เม.ย. 65
ลดลงอยู่ที่ 55.5 จำกระดับ 56.5 ในเดือน มี.ค. 65
ประเทศจีน: สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (NBS) ของจีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของภาคการผลิตจีนในเดือน เม.ย. 65
อยู่ที่ 47.4 ลดลงจำก 49.5 ในเดือน มี.ค. 65, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของภาคบริการในเดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ 41.9 ลดลงจำก 48.4
ในเดือน มี.ค. 65
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.0% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส
(WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 65 ปิดตลำดเมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ระดับ 109.77 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.08 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือ
คิดเป็น 5.0% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ รำคำน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดำห์ที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจำกกำรที่สหภำพยุโรป
(EU) เตรียมคว่ำบำตรน้ำมันของรัสเซียนั้นได้เพิ่มแนวโน้มที่ปริมำณน้ำมันจะตึงตัว นอกจำกนี้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ
โอเปกพลัส ได้ตัดสินใจเมื่อวันพฤหัสบดีที่จะปรับเพิ่มกำรผลิตน้ำมันเพียงเล็กน้อย โดยจะเพิ่มเป้ำหมำยกำรผลิตเดือนมิ.ย.อีก 432,000 บำร์เรลต่อวัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9 - 13 พฤษภาคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งเดือนมี.ค., อัตรำเงินเฟ้อเดือนเม.ย., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนเดือนมี.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมี.ค.
• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้ำ, ส่งออก และดุลกำรค้ำเดือนเม.ย., ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)
เดือนเม.ย.
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