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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565

ปีที่ 10 ฉบับที่ 529 ประจาวันที่ 12 กันยายน 2565

/ข

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• เงินเฟ้อเดือน ส.ค. ถึงจุดสูงสุดที่ 7.86%
• ดัชนีเชื่อมั่นค้าปลีก ส.ค. ไม่กระเตื้อง แม้มีสัญญาณบวก เหตุกังวลต้นทุนเพิ่ม-กาลังซื้อหด
• ดัชนีเชื่อมั่น SME Q3/65 เริ่มฟื้น รับอานิสงส์นกั ท่องเที่ยวเพิ่ม-ใช้จ่ายในประเทศกระเตื้อง
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.31 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 65
ส ำนั ก งำนนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ก ำรค้ำ (สนค.) เผยดั ช นี ราคาผู ้ บริ โภค (เงิ นเฟ้ อทั ่ วไป) เดื อ น ส.ค.65 เท่ า กั บ 107.46
เพิ่มขึ้น 7.86% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.64 ซึ่งเป็นการสูงสุดในรอบปี และหลังจากนี้จะค่อยทยอยลดลงในระยะต่อไป ส ำหรับเงินเฟ้อ
รวม 8 เดือนปี 65 (ม.ค.-ส.ค.) เพิ่มขึ้น 6.14% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐำนที่หักอำหำรสดและพลังงำนที่มีควำมผันผวนด้ำนรำคำออก ดัชนีอยู่ที่
103.59 เพิ่มขึ้น 3.15% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.2564 และเฉลี่ย 8 เดือนเพิ่มขึ้น 2.16%
สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย ร่วมกับธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (Retail
Sentiment Index) ประจ าเดือน ส.ค. 65 ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน แม้จะมีสัญญาณบวก เพรำะผู้บริโภคออกมำใช้ชีวิตตำมปกติมำกขึ้น
จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมโรคระบำด และจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เพิ่มขึ้น แต่ผู้ประกอบกำรยังคงมีความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อ
แนวโน้มดอกเบี้ยที่จะดีดตัวเพิ่มขึ้น และค่าแรงขั้นต่าที่ประกาศปรับเพิ่มขึ้น 5-8% ทาให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม
ดัชนีควำมเชื่อมั่นฯ ในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำดีขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจำกกำรฟื้นตัวของธุรกิจที่ยังคงต้องใช้เวลำ และผู้ประกอบกำรยังมีควำมกังวล
อย่ำงต่อเนื่องต่อต้นทุนและรำคำสินค้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บรรยำกำศกำรจับจ่ำยไม่คึกคักเท่ำที่ควร
SME D Bank ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษำ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เผยผลสำรวจ
ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ ไตรมาส 3/65 อยู่ที่ 56.82 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในไตรมาสที่ 2/65 ที่ 56
โดยปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นเพิ่มสูงขึ้น มาจากก าลังซื้อและการจับจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น และจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำควำมเชื่อมั่นในปัจจุบันเทียบกับ 3 เดือนก่อนหน้ำ พบว่ำ ต้นทุนของกำรประกอบกำรมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นมำก อย่ำงไรก็ตำม
จำนวนคำสั่งซื้อและสภำพคล่องของธุรกิจมีกำรปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.31 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 65 ที่ผ่ำนมำ
ที่อยู่ที่ระดับ 36.71 บำท/ดอลลำร์ สรอ. โดยเงินบำทในสัปดำห์นี้มีแนวโน้มแข็งค่ำซึ่งเคลื่อนไหวทิศทำงเดียวกับค่ำเงินในภูมิภำค ประกอบกับ
มีเงินทุนต่ำงประเทศไหลเข้ำมำลงทุนในตลำดหุ้นและตลำดพันธบัตร อย่ำงไรก็ตำมตลำดยังคงรอรับปัจจัยใหม่ต่อไป
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 43.7, ตัวเลขขาดดุลการค้าเดือน ก.ค. 65 ลดลง 12.6% การ
นาเข้าลดลง 2.9% ขณะทีก่ ารส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.6%
• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิต-บริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 48.9
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ส.ค. 65 ของจีนอยู่ที่ระดับ 55 และภาคการผลิตเดือน ส.ค. 65
ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.5, ยอดส่งออกเดือน ส.ค. 65 ของจีนปรับตัวขึ้นเพียง 7.1% ส่วนยอดการนาเข้าเดือน ส.ค. 65 เพิ่มขึ้นเพียง
0.3%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ส.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 2.5%
• ประเทศญี่ปุ่น: ภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายในเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 3.4%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 43.7
จำกระดับ 47.3 ในเดือน ก.ค. 65, กระทรวงพำณิชย์ เปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้า เดือน ก.ค. 65 ลดลง 12.6% สู่ระดับ 7.06 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์ ทั้งนี้ การนาเข้าลดลง 2.9% สู่ระดับ 3.299 แสนล้ำนดอลลำร์ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2% สู่ระดับ 2.593 แสนล้ำนดอลลำร์,
สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรำยเดือน หลังจำกดีดตัวขึ้น 1.8% ในเดือน มิ.ย. 65
สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการขั้นสุดท้ายในเดือน ส.ค. 65
ปรับตัวลงสู่ระดับ 48.9 จำก 49.9 ในเดือน ก.ค. 65
ประเทศจีน: มำร์กิตจัดทำร่วมกับไฉซินระบุดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 55 ลดลงจำกระดับ 55.5
ในเดือน ก.ค. 65 ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.5 จำกระดับ 50.4 ในเดือน ก.ค. 65,
ส ำนักงำนศุลกำกรจีน (GAC) เปิดเผย ยอดส่งออกเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวขึ้นเพียง 7.1% ชะลอตัวลงอย่ำงมำกจำกเดือน ก.ค. 65 ที่มีกำร
ขยำยตัว 18% ส่วนยอดการนาเข้าเดือน ส.ค. 65 เพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ซึ่งชะลอตัวลงจำกเดือน ก.ค. 65 ที่ปรับตัวขึ้น 2.3% ส่งผลให้จีนมียอด
เกินดุลกำรค้ำในเดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ 7.94 หมื่นล้ำนดอลลำร์, สำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS) เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ส.ค. 65
ปรับตัวขึ้น 2.5% ซึ่งชะลอลงจำกกำรปรับตัวขึ้น 2.7% ในเดือน ก.ค. 65
ประเทศญี่ปุ่น: ทำงกำรญี่ปุ่นรำยงำนภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายในเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบเป็นรำยปี หลังจำกที่
เพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือน มิ.ย. 65
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 65 ปิดตลำดเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่ระดับ 86.79 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 0.08 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิดเป็น
0.1% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยได้แรงหนุนจำกควำมวิตกเกี่ยวกับอุปทำนน้ำมัน และกำรร่วงลงของค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐได้
ช่วยหนุนสัญญำน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นจำกระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน แต่รำคำน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลงในรอบสัปดำห์นี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 กันยายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) เดือน ส.ค., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือน ส.ค., ยอดค้ำปลีกเดือน ส.ค., กำร
ผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือน ส.ค., สต็อกสินค้ำคงคลังภำคธุรกิจเดือน ก.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือน ส.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.ค., กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือนก.ค.,
ยอดนำเข้ำ ยอดส่งออก และดุลกำรค้ำเดือน ส.ค.
-2-

