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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 532 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ช่วงวันที่ 26-30 กันยายน 2565

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขนึ้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที
กนง. ได้คงประมาณการเศรษฐกิจไทย (หรือจีดีพ)ี ปี 65 ไว้ที่ 3.3% แต่ได้ปรับลดจีดีพีปี 66 เหลือ 3.8% จากเดิม 4.2%
ธปท. เผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค. 65 มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องจากการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ดีขึ้น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ 99.28 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14.5%YoY, อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่
63.8% (สูงสุดในรอบ 5 เดือน)
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 37.77 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็น
ร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ในขณะเดียวกัน กนง. ได้คงประมาณการเศรษฐกิจไทย (หรือจีดีพ)ี ปี 65 ไว้ที่ 3.3% แต่ได้ปรับลดจีดีพี
ปี 66 เหลือ 3.8% จากเดิม 4.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกได้ชะลอตัวที่จะส่งผลต่อการส่งออก แต่เศรษฐกิจไทยจะยังได้แรงส่งจากการบริโภค
เอกชนและการท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยจำนวน 9.5 ล้านคนในปี 65 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 21 ล้านคนในปี 66,
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า การอ่อนค่าของเงินบาทนั้นเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก และ
การแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเงินบาทอ่อนค่าแล้วราว 12% ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ซึ่ง
ธปท. พร้อมดูแลค่าเงินบาทในช่วงที่ผันผวนผิดปกติ เพราะไม่อยากให้กระทบต่อการนำเข้าและส่งออก รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ, ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค. 65 มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องจากการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ดขี ึ้ น
อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ด้านการท่องเที่ยว และการส่งออกขยายตัวลดลง โดยเครื่องชี้การอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า
ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.9% สอดคล้องกับเครื่องชี้ด้านการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.4%
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ 99.28 ขยายตัวเพิ่มขึ้น
14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 90.5 จาก 89.0 ใน
เดือนก่อน และปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากความต้องการสินค้าโดยเฉพาะตลาดในประเทศ แต่ยังมีความกังวลจากต้นทุนการผลิตที่
สูงจากราคาวัตถุดิบและพลังงาน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการผลิตและส่งออก ในขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม (CapU) อยู่ที่ 63.8% สูงสุดในรอบ 5 เดือน (หรือนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 65)
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 37.77 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนค่าไปแตะระดับ 38.45 บาท/ดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นการอ่อนค่ามากทีส่ ุดในรอบกว่า 16 ปี หลังการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) แต่แข็งค่ากลับมาบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ โดยเงินบาทเผชิญแรงขายตามแรงกดดันของค่าเงินหยวน (ซึ่งอ่อนค่าทีส่ ุด
ในรอบ 14 ปี) และสกุลเงินในภูมิภาคท่ามกลางความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก สวนทางกลับสกุลเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าขึ้นตามบอนด์ยีลด์
สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม กรอบการอ่อนค่าของเงินบาทชะลอลงบางส่วนหลังการเข้าซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางอังกฤษ และการเข้าดูแลค่าเงิน
หยวนของธนาคารกลางจีน ที่กระตุ้นให้เกิดแรงขายเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชันและทำกำไรก่อนช่วงปิดไตรมาส
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. 65 ลดลง 0.2%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ส.ค. 65 พุ่งขึ้น
28.8%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในเดือน ส.ค. 65 เพิ่มขึ้น 4.9%YoY, ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 2/65 (ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้าย) หดตัว 0.6%
• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจีนในช่วง 8 เดือนแรกของปี 65 ปรับตัวลดลง 2.1%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.1
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ ฯ ในเดือน ส.ค. 65 ลดลง 0.2% หลังจากลดลง
0.1% ในเดือน ก.ค. 65, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ส.ค. 65 พุ่งขึ้น 28.8% สู่ระดับ 685,000 ยูนิต, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วน
บุคคล (PCE) พื้นฐานในเดือน ส.ค. 65 เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบรายปี, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ประจำไตรมาสที่ 2/65 (ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้าย) หดตัว 0.6% ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่ากำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจีนในช่วง 8 เดือนแรกของปี 65 ปรับตัว
ลดลง 2.1% หลังจากที่ลดลง 1.1% ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 65, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคการผลิตเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.1 จากระดับ 49.4 ในเดือน ส.ค. 65
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ระดับ 79.49 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
1.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA)
เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 215,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 ก.ย. 65 ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันยังคงฟื้นตัว
นอกจากนั้นตลาดยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ หลังจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางต่างๆ ได้เพิ่ม
ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และผลกระทบของพายุเฮอร์ริเคนเอียน (Ian) ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเม็กซิโกซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมัน
นอกชายฝั่งของสหรัฐฯ

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 ตุลาคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ก.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือน ก.ย.
การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ส.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ส.ค., ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือน ก.ย., ดัชนี
ภาคบริการเดือน ก.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
เดือน ส.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ส.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจำไตรมาสที่ 3/65
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