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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช่วงวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565

ปีที่ 10 ฉบับที่ 539 ประจาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

/ข

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

IMF คาดเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่ม 3.7% ใน 66 จาก 2.8% ในปีนี้ สวนทางทั่วโลกที่ชะลอลง
ธปท. คาด GDP Q3/65 โตกว่า 3% เงินบาท-ทุนเคลื่อนย้ายยังปกติ ไม่กระทบภาพรวม
เศรษฐกิจฟื้นตัว ททท. คาดนักท่องเที่ยวเข้าไทยปี 66 สูงถึง 18 ล้านคน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.72 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 65

รายงานคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF แสดงให้เห็นว่า ไทยและจีนเป็นเพียงสองประเทศในเอเชียที่เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 66
เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ปีก่อนหน้า ไม่นับรวมฮ่องกงและมาเก๊า โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยนั้นมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึ้นจาก 2.8% ในปีนี้ เป็น 3.7% ในปี 66 นอกจากนี้ คาดการณ์อัตราว่างงานของไทยยังต ่าที่สุดในโลกที่ 1.0% ทั้ง ในปีนี้และปีหน้า
ขณะที่ในปี 64 ซึ่งเป็นช่วงโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก อัตราว่างงานของไทยอยู่ที่ 1.5% เป็นรองแค่คูเวตที่ 1.3%
นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(GDP) ของไทยในไตรมาส 3/65 จะเติบโตได้มากกว่า 3% ขณะที่การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท และเงินทุนเคลื่อนย้ายในช่วงนี้ ถือว่ายังปกติ
และไม่กระทบต่อเสถียรภาพโดยรวม แม้ว่าจะมีความเป็นห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มีพัฒนาการชะลอตัวลง แต่ภาพรวมก็ไม่ได้กระทบต่อ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมากนัก ซึ่งเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีแรงส่งในเรื่องภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ ไม่ได้มาจากปัจจัยต่างประเทศ
มากนัก จึงยังมีแรงทนทานต่อเศรษฐกิจโลก ส่วนปีหน้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ให้ในปี พ.ศ. 2566 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนประเทศไทย เป็นจานวนกว่า
18 ล้านคน และจะสร้างรายได้ประมาณ 9.7 แสนล้านบาท ส่วนการประมาณการตลาดในประเทศ ททท. คาดว่าจะสร้างรายได้ 7.6 แสนล้านบาท
รวมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ 1.73 ล้านล้านบาทตลอดทั้งปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 ต.ค. 65 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า
ไทยแล้วกว่า 7.56 ล้านคน และในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. นี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยอีกราวเดือนละอีก 1.5 ล้านคน ดังนั้น
ในปีนี้ไทยน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ากว่า 10 ล้านคนตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใน 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ (พ.ศ. 65) คาดว่าจะมีไฟล์ทบิน
มาประเทศไทยถึง 15,778 ไฟล์ท โดยตลาดนักท่องเที่ยวจากอินเดีย และมาเลเซียมีอัตราส่วนผูโ้ ดยสารต่อไฟล์ทบินถึงร้อยละ 85 และร้อยละ 68
ตามลาดับ
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.75 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวั นศุกร์ที่ 11 พ.ย. 65
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 36.02 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้ยังคงเคลื่อนไหวตามทิศทางของค่าเงินในภูมิภาค แม้ว่าจะมีเงิน
ไหลออกจากตลาดพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรสุทธิ 8,500 ล้านบาท แต่เงินบาทยังคงกลับมาแข็งค่า ประกอบกับมี
แรงซื้อสกุลเงินยูโรและขายดอลลาร์ สรอ. ออกมา นอกจากนี้ตลาดได้รับข่าวดีจากการเจรจาระหว่างนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ และ
นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ประกอบกับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐย่อลง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 8.0%, ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. 65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3, สต็อก
สินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.4%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเดือน ต.ค. 65 ลดลง 0.1%, ยอดขาย
บ้านมือสองเดือน ต.ค. 65 ลดลง 5.9%
• ประเทศจีน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 5.0%, ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลง 0.5%
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานลดลง 4.6%

• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 10.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 8.0% เมื่อเทียบรายปี ชะลอตัว
จากระดับ 8.4% ในเดือน ก.ย. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรั ฐเปิดเผยยอดค้ า ปลี ก ในเดื อ น ต.ค. 65 เพิ ่ ม ขึ ้นร้ อยละ 1.3 หลังจากทรงตั ว
ในเดือน ก.ย. 65, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากดีดตัวขึ้น 0.9% ในเดือน ส.ค. 65, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ต.ค. 65 ลดลง 0.1% หลังจากปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือน ก.ย. 65, สมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน ต.ค. 65 ลดลง 5.9% สู่ระดับ 4.43 ล้านยูนิต
เมื่อเทียบรายเดือน
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 5.0% เมื่อเทียบเป็น
รายปีซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากเดือน ก.ย. 65 ที่มีการขยายตัว 6.3%, ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลง 0.5%
ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานลดลง 4.6% ในเดือน ก.ย. 65 จากเดือนก่อน หลังจากที่ร่วงลง 5.8% ในเดือน ส.ค. 65
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 10.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ระดับ 80.08 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 8.9 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น
10.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ามันได้รับผลกระทบจากการที่จีนรายงานจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งขึ้นในหลายเมือง
ซึ่งจะทาให้จีนใช้มาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโควิด -19 และจะกระทบต่ออุปสงค์น้ามันในประเทศ ซึ่งถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับ
อุปสงค์น้ามันที่เกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21 - 25 พฤศจิกายน 2565)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดริชมอนด์, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค., ดัชนีผู้จดั การฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนพ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค.
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนพ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล
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