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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565

ปีที่ 10 ฉบับที่ 537 ประจาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

/ข

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ลอยกระทงคึกคักเงินสะพัด 9.68 พันล้านบาท
ธปท. ยกเลิกผ่อนปรนแอลทีวีคลังเล็งลดค่าโอน-จดจานอง
ธปท. ปลื้มเศรษฐกิจฟื้นต่อเนื่อง อานิสงส์แรงใช้จ่ายนักท่องเที่ยว
ส่งออก-ท่องเที่ยวฟื้นดันดัชนี MPI 9 เดือนแรกปี 65 โต 2.83%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 37.52 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 28 ต.ค. 65

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงวันลอยกระทงปี 65 ว่า
ลอยกระทงปีนี้จะมีมูลค่าการใช้จ่าย 9,686 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.9% เทียบกับลอยกระทงปี 64 ที่มีมูลค่าการใช้ 9,147 ล้านบาท มูลค่าใช้จ่าย
สูงสุดในรอบ 5 ปีเช่นเดียวกับการขยายตัวที่กลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 61-64 ที่ติดลบมาตลอด
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ยกเลิกมาตรการผ่อนปรนสิน เชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน หรือมาตรการแอลทีวี ที่ให้สถาบัน
การเงินปล่อยกู้ได้ 100% ของมูลค่าหลักประกัน ทั้งกรณีที่ราคาบ้านต ่ากว่ า 10 ล้านบาท ตั้งแต่สัญญากู้บ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป
และบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาทสัญญากู้ตั้งแต่หลังแรกขึ้นไป ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการวันที่ 31 ธ.ค.65 นี้ เนื่องจากเห็นว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัว
ตามเศรษฐกิจที่เริ่มทยอยฟื้น และกาลังซื้อของผู้กู้เริ่มกลับมาแล้ว และสินเชื่อปล่อยได้มากขึ้น จึงลดความจาเป็นลงเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงและ
ดูแลหนี้ครัวเรือนในระยะต่อไปด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยเศรษฐกิจไทยเดือน ก.ย.65 และไตรมาส 3 ปี 65 ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวตามจานวน และ
การใช้จ่ายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ ยวเดินทางระยะใกล้ เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์
รวมทั้งในเดือน ก.ย. มูลค่าการส่งออกสินค้าปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า แต่หากไม่รวมการใช้จ่ายของนักท่องเ ที่ยว
ต่างชาติ คิดเฉพาะการใช้จ่ายในประเทศดัชนีการบริโภคและอุปโภคภาคเอกชนลดลง 0.2% ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า แต่คาดจะดีขึ้นตามรายได้
ที่เพิ่มขึ้น และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนก.ย. 65 อยู่ที่ 97.90 ขยายตัวร้อยละ 3.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศและการส่งออกสะท้อนได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน
รวมถึงการผลิตสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ส่งผลให้ 9 เดือนแรกของปีนี้ MPI ขยายตัว 2.83%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 37.52 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 65 ที่ผ่าน
มาที่อยู่ที่ระดับ 37.85 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค หลังมีกระแสข่าวจีนเตรียม
ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวมากขึ้น และมีกระแสเงินทุนต่างประเทศ
ไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรราว 9,000 ล้านบาท
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการของสหรัฐในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.8, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ
ในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.4, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.4, การใช้จ่ายด้าน
การก่อสร้างในเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.2%, คาสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.3%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.4
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลงแตะระดับ 49.2, ดัชนี PMI ภาคบริการ
เดือน ต.ค. 65 ลดลงสู่ระดับ 48.7
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัว
ลดลงสู่ระดับ 47.8 จากระดับ 49.3 ในเดือน ก.ย. 65, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ต.ค. 65
ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.4 จากระดับ 52.0 ในเดือน ก.ย. 65, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐ
เดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.4 จากระดับ 56.7 ในเดือน ก.ย. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง
เดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากลดลง 0.6% ในเดือน ส.ค. 65, ค าสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐ เดือน ก.ย. 65
เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% เดือน ส.ค. 65
สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ต.ค. 65
ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.4 จากระดับ 48.4 ในเดือน ก.ย. 65
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลดลงสู่
ระดับ 49.2 จากระดับ 50.1 ในเดือน ก.ย. 65 ส่วนดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ต.ค. 65 ลดลงสู่ระดับ 48.7 จากระดับ 50.6 ในเดือน ก.ย. 65
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ระดับ 92.61 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
5.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ามันดิบปรับตัวขึ้นหลังจากได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งจะทาให้
สัญญาน้ามันมีราคาถูกลงสาหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นๆ นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากกระแสข่าวที่จีนกาลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมโควิด-19 และอาจมีการเปิดประเทศในเดือน มี.ค. 2566 ขณะเดียวกัน ราคาน้ามันยังได้ปัจจัยหนุนจากภาวะน้ามันตึงตัวในตลาด และ
การที่สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ามันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการใช้น้ามันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7 – 11 พฤศจิกายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนก.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดนาเข้า, ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนต.ค., ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนต.ค., ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
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