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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 527 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ช่วงวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• การส่งออกเดือน ก.ค. 65 มีมูลค่า 23,629.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.3%YoY, การนำเข้าเดือน ก.ค. 65 มีมูลค่า 27,289.8
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 23.9%YoY
• ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาอัตราปรับขึ้นค่าจ้างขัน้ ต่ำทั่วประเทศ โดยจะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 5.0% และมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป
• ส.อ.ท. ปรับเป้าตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ปี 65 เหลือ 1.75 ล้านคัน
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 65
กระทรวงพาณิชย์เผยว่าการส่งออกเดือน ก.ค. 65 มีมูลค่า 23,629.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย
นับเป็นการขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17 ส่วนยอดการส่งออกรวม 7 เดือนแรกของปี 65 มีมูลค่า 172,814.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกมาจากความต้องการอาหารจากทั่วโลกยังเติบโต
ต่อเนื่อง ทำให้สินค้าเกษตร อาหาร ยังส่งออกได้ดี โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตัวเลขการส่งออก
เป็นรายตลาด จะพบว่า การส่งออกเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดจีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น ในขณะที่การนำเข้าเดือน ก.ค. 65 มีมูลค่า
27,289.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 23.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 24.5% เล็กน้อย) ส่งผลทำให้ดุลการค้า
(ในระบบศุลกากร) มีการขาดดุลต่อเนื่อง
คณะกรรมการค่าจ้าง แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาอัตราปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยจะปรับเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 5.0% และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป อนึ่งการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 65 ต่ำสุดจะอยู่ที่ 328 บาท สูงสุดจะอยู่ที่ 354
บาท โดยกลุ่มที่ 1 ค่าจ้างปรับขึ้นสูงสุด 354 บาท มี 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ภูเก็ต ค่าจ้างเดิม 336 บาท ระยอง ค่าจ้างเดิม 335 บาท ได้ปรับขึ้น
18-19 บาท กลุ่มที่ 2 อัตรา 353 บาท มี 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ค่าจ้างเดิม 331
ได้ปรับขึ้น 22 บาท กลุ่มที่ 3 อัตรา 345 บาท มี 1 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ค่าจ้างเดิม 330 บาท กลุ่มที่ 4 อัตรา 343 บาท มี 1 จังหวัด คือ
พระนครศรีอยุธยา ค่าจ้างเดิม 325 บาท กลุ่มที่ 5 อัตรา 340 บาท มี 14 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี หนองคาย อุบลราชธานี พังงา กระบี่ ตราด
ขอนแก่น เชียงใหม่ สุพรรณบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลพบุรี และสระบุรี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ส.อ.ท. ปรับเป้าตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ ปี 65 เหลือ 1.75 ล้านคัน
(ลดลงจากเดิม 50,000 คัน) เนื่องจากสงครามรัสเซียกับยูเครนทำให้ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) มีความรุนแรงมากขึ้น
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 65 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอย่างผันผวนระหว่างรอถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทั้งนี้เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดใน
รอบประมาณ 3 สัปดาห์ที่ 36.33 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางทิศทางที่อ่อนค่าของสกุลเงินเอเชียโดยเฉพาะเงินหยวน หลังจาก
ธนาคารกลางจีนเพิ่มการผ่อนคลายทางการเงินด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ลงเพื่อที่จะช่วยบรรเทาแรงกดดันในตลาดอสังหาริมทรัพย์
และเศรษฐกิจจีนในภาพรวม นอกจากนั้นเงินดอลลาร์ฯ ได้ขยับขึ้นตามทิศทางบอนด์ยีลด์ของสหรัฐฯ ท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้ม
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งอาจจะมากกว่า 0.50% ในการประชุมเดือน ก.ย.
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวลงสู่
ระดับ 45.0, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ค. 65 ดิ่งลง 12.6%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 65 ทรงตัว, ดัชนีราคา
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.3%YoY
• ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนเพิ่มการผ่อนคลายทางการเงินด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ลง, รัฐบาลจีนเตรียมจัดหาเงินกู้
พิเศษมูลค่า 2 แสนล้านหยวนให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเผชิญปัญหาด้านการเงิน
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. 65 ลดลงสู่ระดับ 49.2
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ฯ
ในเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 45.0 จากระดับ 47.7 ในเดือน ก.ค. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือน
ก.ค. 65 ดิ่งลง 12.6% สู่ระดับ 511,000 ยูนิต จากระดับ 585,000 ยูนิตในเดือน มิ.ย. 65, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค.
65 ทรงตัว หลังจากพุ่งขึ้น 2.2% ในเดือน มิ.ย. 65, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี โดยชะลอตัวลงจากที่ดีดตัวขึ้น 6.8% ในเดือน มิ.ย. 65
ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนเพิ่มการผ่อนคลายทางการเงินด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ลงเพื่อที่จะช่วยบรรเทาแรงกดดัน
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจจีน, รัฐบาลจีนเตรียมจัดหาเงินกู้พิเศษมูลค่า 2 แสนล้านหยวนให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำลัง
เผชิญปัญหาด้านการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าโครงการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งหยุดชะงักในช่วงที่ผ่านมานั้น จะสามารถเดินหน้าต่อไป
สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นของยูโรโซนใน
เดือน ส.ค. 65 ลดลงสู่ระดับ 49.2 จากระดับ 49.9 ในเดือน ก.ค. 65
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ระดับ 93.06 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.3 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
2.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนีส้ ัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการที่ประเทศซาอุดีอาระเบียส่งสัญญาณว่า
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกอาจจะปรับลดการผลิตน้ำมัน ในขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน และนักลงทุนปรับตัวรับคำเตือน
ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี่ยวกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 สิงหาคม-2 กันยายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน ส.ค. จากเฟดสาขาดัลลัส, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย
เดือน ส.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดัชนีภาคการผลิตเดือน ส.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM), การใช้จ่ายด้าน
การก่อสร้างเดือน ก.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล, อัตรา
การว่างงานเดือน ก.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือน ก.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ส.ค. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน
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