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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 19- 23 กันยายน 2565

ปีที่ 10 ฉบับที่ 531 ประจาวันที่ 26 กันยายน 2565

/ข

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

ครองชีพแพงฉุดกินเจหงอย คาดเงินสะพัด 4.2 หมื่นล้านบาท
ศบค. เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้ว 5.3 ล้านคน สร้างรายได้ 2.1 แสนล้านบาท
พาณิชย์ เผย 8 เดือนแรกปีนี้ ต่างชาติลงทุนในไทย 381 ราย กว่า 8.3 หมื่นล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 37.46 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ตรงกับวันที่
25 ก.ย.-4 ต.ค.65 พบว่า มีมูลค่าใช้จ่าย 42,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.2% ซึ่งมีการใช้จ่ายอยู่ที่ 40,147 ล้านบาท ติดลบกว่า 14.5%
ขณะที ่ ค วามคึ ก คั กลดลง 26.2% เพราะมองว่ า ค่ า ครองชี พสูง ขึ ้ น 26.7% เศรษฐกิ จ ไม่ ดี 25.3% รายได้ ลดลง 17.3% ของแพง 16%
ทำให้อาหารเจแพง 14.7% โดยประเมินมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยในช่วงเทศกาลกินเจอยู่ที่คนละ 4,185.88 บาท
โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) เปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสะสมตั้งแต่วันที่
1 ม.ค.-21 ก.ย. อยู่ที่ 5,257,196 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากทั้งปี 64 ที่มีนักท่องเที่ยวเพียง 427,869 คนเท่านั้น โดยรายได้จากการท่องเที่ยว (1 ม.ค. 21 ก.ย. 65) สะสมอยู่ที่ 211,974 ล้านบาท โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวแบ่งตามประเภทการเดินทาง คือ ทางอากาศ คิดเป็น 80% มีจ านวน
4,205,757 คน โดยอันดับหนึ่งมาจากประเทศอินเดี ย 528,753 คน รองลงมาสิงคโปร์ 285,303 คน และมาเลซีย 258,789 คน และทางบก
คิดเป็น 20% มีจ านวน 1,051,439 คน โดยอันดับหนี่งมาจากประเทศมาเลเซีย 634,693 คน รองลงมาคือ ลาว 234,849 คน และกัมพูชา
122,575 คน ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 21 ก.ย. 65 มีนักท่องเที่ยวสะสม 98.7 ล้านคน-ครั้ง โดยมีรายได้
จากการท่องเที่ยวสะสม 432,889 ล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดที่คนไทยท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นชลบุรี
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ตามลาดับ ในส่วนของภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย
(คิดเป็น 67%) และจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (คิดเป็น 33%) อยู่ที่ 644,863 ล้านบาท
รัฐมรตรีกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรก ปี 65 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย จานวน 381 ราย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบ่งเป็ น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จานวน 141 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จานวน 240 ราย โดยมี
เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 83,282 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 3,762 คน ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 96 ราย
คิดเป็น 25% เงินลงทุน 32,897 ล้านบาท สิงคโปร์ 64 ราย คิดเป็น 17% เงินลงทุน 10,665 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 49 ราย คิดเป็น 13%
เงินลงทุน 3,277 ล้านบาท ฮ่องกง 28 ราย คิดเป็น 7.4% เงินลงทุน 7,788 ล้านบาท เยอรมนี 17 ราย คิดเป็น 4.5% เงินลงทุน 1,203 ล้านบาท
เนเธอร์แลนด์ 16 ราย คิดเป็น 4.2% เงินลงทุน 4,907 ล้านบาท และจีน 16 ราย คิดเป็น 4.2% เงินลงทุน 14,719 ล้านบาท
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 37.46 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวั นศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 36.92 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มอ่อนค่าตามภูมิภาค และเงินบาทยังคงทาสถิติอ่อนค่าสุด
ในรอบ 16 ปี หลังดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน เนื่องจากตลาดกังวลกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณในการปรับขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ส.ค. 65 ลดลง 0.4%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ
เบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.3
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. 65 ขยับขึ้นมาที่ร้อยละ 2.8
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรั ฐฯ: สมาคมนายหน้ า อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ แ ห่ ง ชาติ ข องสหรั ฐ (NAR) เปิ ด เผยยอดขายบ้ า นมื อ สองในเดื อ น ส.ค. 65
ลดลง 0.4% สู่ระดับ 4.80 ล้านยูนิต เมื่อเทียบรายเดือน, เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและ
ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.3 จากระดับ 44.6 ในเดือน ส.ค. 65
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่น ในเดือน ส.ค. 65
ขยับขึ้นมาที่ร้อยละ 2.8 จากร้อยละ 2.4 ในเดือน ก.ค. 65
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่ ง มอบเดื อ น พ.ย. 65 ปิ ด ตลาดเมื ่ อ วั น ที่ 23 ก.ย. ที ่ ร ะดั บ 78.74 ดอลลาร์ สรอ./บาร์ เ รล ปรั บ ตั ว ลดลง 6.4 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล
หรือคิดเป็น 7.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยถูกกดดันจากความวิตกที่เพิ่มขึ้นว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกของ
ธนาคารกลางอาจทาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และจะกระทบต่อความต้องการพลังงาน อีกทั้งโดยถูกกดดันจากความวิตกที่เพิ่มขึ ้นว่า
การคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางอาจทาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และจะกระทบต่อความต้องการพลังงานการขยายตัว
ของอุปสงค์น้ามันทั่วโลกจะหยุดชะงักลงในไตรมาส 4 โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน และกลุ่มประเทศในองค์การเพือ่
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26 - 30 กันยายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนส.ค.จากเฟดชิคาโก, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค.,
ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกาไรภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.
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