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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565

ปีที่ 10 ฉบับที่ 538 ประจาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

/ข

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค.65 ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 สูงสุดในรอบ 10 เดือน
ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 5 ภาคธุรกิจมัน่ ใจเศรษฐกิจไทยฟื้น
ดัชนีเชื่อมั่นที่พักแรม ต.ค. ดีขึ้น มีหยุดยาว-เร่งใช้เราเที่ยวด้วยกัน-ต่างชาติเพิ่ม
เงินเฟ้อ ต.ค. 65 เพิ่มขึ้น 5.98% ชะลอตัวลง 2 เดือนติดต่อกัน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.02 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมือ่ เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 65

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือน ต.ค. 65 อยู่ที่ 46.1
ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. 65 ที่ระดับ 44.6 เป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนนับตั้งแต่
เดือน ม.ค. 65 เป็นต้นมา ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นจากระดับ จากระดับ 29.6 เป็น 30.7 และดัชนีความเชื่อมั่น
ในอนาคตปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 51.7 มาอยู่ที่ระดับ 53.4 การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องทุกรายการ ถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มกลับมาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจาเดือน ต.ค. 65
มีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มาอยู่ที่ระดับ 43.1 เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 และ
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน การผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น
การส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นทาให้รายได้ของเกษตรกรสูงขึ้นตามไปด้วย มี
ผลกับกาลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือน ต.ค.65 พบว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่
49% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากมีช่วงวันหยุดยาวและเป็น ช่วงปิดเทอม ประกอบกับมีการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเดือน
สุดท้าย รวมทั้งจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทยอยเข้ามาเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าอัตราการเข้าพักเดือน พ.ย.65 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 52%
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงแรม มีการจ้างงานเฉลี่ย 72% ของช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้านี้ ขณะที่การจ้างงานโดยรวมทรงตัว
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากข้อจากัดด้านแรงงานที่ยังหายาก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ต.ค. 65 เท่ากับ 108.06 เพิ่มขึ้น
5.98% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา เป็นการชะลอตัวลง 2 เดือนติดต่อกัน ตามการลดลงของสินค้ากลุ่มพลังงาน และอาหาร จากความ
ร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน การกากับดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ที่ดาเนินการมาต่อเนื่อง
ส่งผลให้ราคาสินค้าชะลอตัวลงจากที่เคยปรับเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ และอัตราเงินเฟ้อรวม10 เดือนของปี 2565 (ม.ค. – ต.ค.) อยู่ที่ 6.15%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.02 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 37.52 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคและตลาดโลก โดยมีปัจจัยหลัก
เรื่องตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ต่ากว่าตลาดคาด ทาให้มีการทบทวนคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้ดอลลาร์
อ่อนค่าตามบอนด์ยีลด์ที่ร่วงลงมา ประกอบกับทางการจีนมีมาตรการผ่อนคลายเรื่องโควิด-19 ส่งผลให้ค่าเงินภูมิภาคแข็งค่า
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.6%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. 65
ปรับตัวขึ้น 7.7%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.7
• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลง 0.3% ยอดการนาเข้า ลดลง 0.7%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. 65
ปรับตัวขึ้น 2.1%
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 2.3%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน
หลังจากดีดตัวขึ้น 1.4% ในเดือน ส.ค. 65, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 7.7% เมื่อเทียบรายปี ชะลอตัวจากระดับ
8.2% ในเดือน ก.ย. 65, ผลสารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.7
จากระดับ 59.9 ในเดือน ต.ค. 65
ประเทศจีน: สานักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลง 0.3% ขณะทีย่ อดการนาเข้า ลดลง 0.7%
ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8.515 หมื่นล้านดอลลาร์, สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 2.1% ชะลอตัวลงจากเดือน ก.ย. 65 ที่มีการขยายตัว 2.8%
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ระดับ 88.96 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
3.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ามันดิบปรับตัวลงหลังจากตลาดน้ามันยังได้รับผลกระทบจากความกังวลที่ว่าจีน
จะใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป หลังพบการแพร่ระบาดในหลายเมือง โดยสถานการณ์ดังกล่าวทาให้
เกิดความกังวลว่าจีนอาจจะเพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการ
ใช้น้ามัน นอกจากนี้การแข็งค่าของดอลลาร์ยังสร้างแรงกดดันต่อตลาดน้ามัน โดยทาให้สัญญาน้ามันดิบซึ่งกาหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้น มีราคา
แพงขึ้นและไม่น่าดึงดูดใจสาหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14-18 พฤศจิกายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค., ยอดค้าปลีกเดือนต.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.,
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ย., ยอดนาเข้า ยอดส่งออก และ
ดุลการค้าเดือนต.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค., ยอดค้าปลีกเดือนต.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค.
,อัตราว่างงานเดือนต.ค..
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