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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 535 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2565

ช่วงวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,247 โครงการ เพิ่มขึ้น 8%YTD มูลค่ารวม 439,090 ล้าน
บาท ลดลง 14%YTD
• กบง. มีมติให้คงราคาขายส่งก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) หน้าโรงกลั่นที่ 19.98 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 408 บาท
ต่อถังขนาด 15 กก. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 65
• ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน ก.ย. 65 อยู่ที่ 100,389 คัน เพิ่มขึ้น 36.0%YoY
• ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 หุ้นกลุม่ สถาบันการเงิน 9 แห่ง มีกำไรสุทธิรวม 134,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,313 ล้านบาท
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 38.36 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 12 ต.ค. 65
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 แรกเดือนของปี 65 มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
1,247 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8% มูลค่ารวม 439,090 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14% เนื่องจากปี
ที่ผ่านมามีโครงการขนาดใหญ่ในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ายื่นขอรับการส่งเสริมหลายโครงการ และมีมูลค่ารวมกว่า 1.5 แสนล้านบาท, ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้คงราคาขายส่งก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) หน้าโรงกลั่นที่ 19.98 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เพื่อ
ให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 408 บาทต่อถังขนาด 15 กก. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 65 เพื่อช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนแม้ว่าจะ
ทำให้กองทุนน้ำมันมีภาระเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาการลักลอบจำหน่ายแอลพีจีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่ายอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน ก.ย. 65 อยู่ที่ 100,389 คัน เพิ่มขึ้น 36.0%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย. 65) อยู่ที่ 706,444 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 4.3% โดยมีมูลค่าการส่งออกรถยนต์อยู่ที่ 642,551.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.5%, ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 หุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน 9 แห่ง มีกำไรสุทธิรวม 134,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
18,313 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 64 ที่มีกำไรสุทธิ 115,707 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการฟื้นตัวจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นและ
ตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดจะเกิดขึ้นลดลง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการ “เรา
เที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 5 (พ.ย. 65-เม.ย. 66)” จำนวน 3-4 ล้านสิทธิ์ โดยรัฐอุดหนุนค่าใช้จ่าย 40% ส่วนนักท่องเที่ยวจ่ายเอง 60% พร้อมบัตร
กำนัล 600 บาทต่อคืน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 38.36 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 12 ต.ค. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเผชิญแรงกดดัน ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงไปอยู่ในจุดที่อ่อนค่าทีส่ ุดในรอบกว่า 16 ปีครั้งใหม่ ทั้งนีเ้ งินบาทนั้นอ่อนค่า
ลงตามทิศทางภาพรวมของสกุลเงินเอเชีย ซึ่งนำโดยเงินเยน และเงินหยวน ในขณะที่เงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์
สหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์อายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี) โดยนักลงทุนในตลาดต่างทยอยเพิ่มน้ำหนักให้กับโอกาสความ
เป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% เป็นครั้งที่ 5 ในการประชุม FOMC เดือน ธ.ค. 65 ต่อเนื่องจากที่น่าจะปรับขึ้นอีก 0.75% ใน
การประชุมเดือน พ.ย. 65
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐ ฯ ในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4%, ยอดขายบ้านมือสองใน
เดือน ก.ย. 65 ลดลง 1.5%MoM
• ประเทศญี่ปุ่น: ในเดือน ก.ย. 65 ประเทศญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้ามูลค่า 2.09 ล้านล้านเยน โดยยอดการนำเข้าพุ่งขึ้น 45.9%YoY
ส่วนยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น 28.9%YoY, อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.0%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
0.4% หลังจากปรับตัวลดลง 0.1% ในเดือน ส.ค. 65, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ ฯ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสอง
ในเดือน ก.ย. 65 ลดลง 1.5% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 4.71 ล้านยูนิต, คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน กำลังประเมินความเป็นไป
ได้ที่จะออกมาตรการควบคุมการส่งออกครั้งใหม่เพื่อขัดขวางประเทศจีนในการเข้าถึงเทคโนโลยีอีเมอร์จิ้ง คอมพิวติ้ง (Emerging Computing
Technologies) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากที่สุด
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่าในเดือน ก.ย. 65 ประเทศญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้ามูลค่า 2.09 ล้านล้านเยน (1.394
หมื่นล้านดอลลาร์ฯ) โดยยอดการนำเข้าพุ่งขึ้น 45.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น 28.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี, อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.0% จากเดือน ส.ค. 65 ซึ่งอยู่ที่ 2.8% โดยเป็นการปรับตัวขึ้นรุนแรงที่สุดใน
รอบกว่า 31 ปี เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเยนส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง โดยข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้ธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น (BOJ) เผชิญกับความยากลำบากในการเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ระดับ 86.52 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
1.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนบางส่วนจากการที่ดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลง โดยดัชนี
ดอลลาร์ฯ ลดลง 0.79% แตะที่ระดับ 111.99 ทั้งนีก้ ารอ่อนค่าของดอลลาร์ฯ นั้นส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์ฯ มีราคา
ถูกลง และน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆ อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงได้แรงหนุนจากการที่กลุ่มโอเปกพลัสประกาศเมื่อต้นเดือนนี้
ที่จะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ยังคงมีความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันก็ตาม
นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า ความต้องการใช้นำ้ มันในจีนจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งจีนกำลังพิจารณาที่จะลดจำนวนวันในการกักตัวผู้
เดินทางเข้าประเทศตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จาก 10 วันลงเหลือ 7 วัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 ตุลาคม 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ต.ค., ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจ
ทั่วประเทศเดือน ก.ย., ราคาบ้านเดือน ส.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค., ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน
เดือน ก.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/65 (ประมาณการเบื้องต้น)
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจเดือน ต.ค.
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