สรุ ปข่าวเศรษฐกิจ
25 ตุลาคม 2564
สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0-2697-6357 ต่อ 6357
โทรสาร 0-2692-3161

• คาดการณ์เศรษฐกิจกัมพูชาโต 4.8% ปี หน้า
• กัมพูชาเห็นถึงการเกินดุลการค้าระหว่างญีป่ นุ่
• คณะกรรมการกลางสปป.ลาวมีมติดาเนินการแก้ไขปั ญหาเงินเฟ้ อ หนีส้ ินและการว่างงาน
• ตะนาวศรีเริม่ ฤดู 'ตกปลาหมึก' หลังหมดหน้าฝน
• ต.ค. 64 ชาวประมงมีรายได้จากการส่งออกไประนอง 15.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ‘เวียดนาม’ คาดยอดการค้าทาสถิตสิ ูงถึง 600 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปี 64

• ‘เวียดนาม’ เผยวัคซีนพาสปอร์ต ช่วยภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ชมผ่อนคลายมาตรการสินเชื่ออสังหาฯ กระตุ้นศก.ไทยคึก
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คาดการณ์เศรษฐกิจกัมพูชาโต 4.8% ปี หน้า
Cambodia News I 22 ตุลาคม 2564
ธนาคาร Phillip Bank Plc คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ
กัมพูชาคาดจะเติบโตร้อยละ 2.4 ในปี นี ้ และคาดว่าจะขยายตัว
มาอยู่ท่ี รอ้ ยละ 4.8 ภายในปี 2022 ตามรายงานของ Phillip
Bank Plc ทางด้านผูอ้ านวยการของ Phillip Bank กล่าวว่าการ
ฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจในปี หน้าจะได้รบั แรงหนุนจากการฟื ้ นตัว
ของภาคเศรษฐกิจหลัก 3 ภาค ได้แก่ ภาคแรกการผลิตเสือ้ ผ้า
สาเร็จรู ป รองเท้าและสิ่งทอ ภาคที่ สองภาคการผลิตสินค้าที่
ไม่ ใ ช่ เ สื ้อ ผ้า อาทิ เ ช่ น ชิ ้น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของเล่ น และ
จักรยาน และภาคที่สามภาคเกษตรกรรม ถือเป็ นส่วนสาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชาให้กลับมาเติบโต รวมถึง
กัมพูชายังมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน อาทิเช่น การให้สตั ยาบัน
ความตกลงหุ้น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ระดับ ภู มิ ภ าค, ข้อ ตกลง
การค้าเสรี (FTA) กับจีน และข้อตกลงที่ใกล้จะลงนามกับเกาหลี
ใต้ในเร็ว ๆ นี ้ ไปจนถึงในระยะถัดไป โดย FTA กับรัสเซีย ญี่ปนุ่
และสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการลงนามเช่นกัน
ที่มา:https://www.khmertimeskh.com/50956602/economyto-grow-4-8-percent-next-year-bank-says/

กัมพูชาเห็นถึงการเกินดุลการค้าระหว่างญี่ปุ่น
Cambodia News I 24 ตุลาคม 2564
กัมพูชาเห็นถึงการเกินดุลการค้าระหว่างญี่ ปนในช่
ุ่
วง 8 เดือน
แรกของปี สะท้อนถึงความต้องการสินค้าที่ผลิตในกัมพูชาใน
ตลาดญี่ ปุ่นที่เพิ่มขึน้ โดยตัวเลขรายงานจากองค์การส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของญี่ปนุ่ (JETRO) ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึง
เดือนสิงหาคมปี นี ้ แสดงให้เห็นว่า กัมพูชาส่งออกสินค้าไปยัง
ญี่ปนุ่ มูลค่ารวมประมาณ 1.124 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็ น
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การเพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 7.3 เมื่ อ เที ย บเป็ น รายปี ในทางกลับ กัน
กัม พูช าได้ทาการนาเข้า สินค้าจากญี่ ปุ่ นมูลค่ารวมประมาณ
385.1 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็ นการเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 28
ส่งผลทาให้กัมพูชาเกินดุลการค้ามูลค่า 739 ล้านดอลลาร์ คิด
เป็ นมูลค่าการค้าทวิภาคี 1,509.3 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนสิงหาคม ตามการรายงาน โดยสินค้าส่งออกที่
สาคัญไปยังญี่ ปุ่น ได้แก่ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์
เครื่องสาอาง กระดาษ เครื่องใช้สานักงาน และเครื่องหนัง ส่วน
กั ม พู ช าท าการน าเข้ า เครื่ อ งจั ก ร รถยนต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เฟอร์นิเจอร์ ผ้า และพลาสติกจากประเทศญี่ปนุ่ เป็ นสาคัญ
ที่มา:https://www.khmertimeskh.com/50956600/cambodia
-sees-trade-surplus-with-japan-in-eight-months/

คณะกรรมการกลางสปป.ลาว มีมติดาเนินการ
แก้ไขปั ญหาเงินเฟ้ อ หนีส้ ินและการว่างงาน
Laos News I 25 ตุลาคม 2564
รายงานล่าสุดระบุว่า การว่างงานเพิ่มขึน้ หลังจากผลกระทบ
รุ นแรงต่อธุรกิจที่เกิดจากการระบาดของ Covid-19 นอกจากนี ้
แรงงานลาวหลายพัน คนอพยพกลับ บ้า นจากประเทศไทย
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสในไทย ซึ่งทาให้สถานการณ์
การว่า งงานในประเทศลาวแย่ ลง ด้ว ยสถานการณ์ดัง กล่า ว
คณะกรรมการกลางของพรรคปฏิวตั ิประชาชนลาวได้มีมติท่ีจะ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและหนีส้ ินอย่าง
เป็ นระบบ ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างงานมากขึน้ เพื่อลด
อัต ราการว่ า งงานในประเทศ โดยที่ ป ระชุม ได้ม อบหมายให้
รัฐบาล คณะกรรมการพรรค และเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับดาเนินการ
อย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างจริงจัง ทัง้ นีย้ งั ทบทวนความ
คืบหน้าในการดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนงบประมาณ และแผนสกุลเงิน

25 ตุลาคม 2564

สถาบั
สถาบันนทีที่่ปปรึรึกกษาอั
ษาอัจจฉริ
ฉริยยะด้
ะด้าานการค้
นการค้าาและการลงทุ
และการลงทุนน

ที่มา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC
onten_Party_resolves_208.php

ตะนาวศรีเริ่มฤดู 'ตกปลาหมึก'
หลังหมดหน้าฝน
Myanmar News I 23 ตุลาคม 2564
ราคานา้ มันพุ่งสูงส่งผลให้ตน้ ทุนของการจับปลาหมึกเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยที่เรือประมงนอกชายฝั่ งมีตน้ ทุนใน
การออกเรือ ประมาณ 15 - 20 ล้านจัต ในขณะที่เรือชายฝั่ งมี
ต้นทุนตัง้ แต่ 5 -7 ล้านจัต จากราคานา้ มันดีเซลเพิ่มขึน้ สามเท่า
ในปี นี ้ ก่อนการระบาดของ COVID-19 พ่อค้าชาวจีนจะมารับ
ซือ้ ปลาหมึกที่เมืองมะริด แต่ปัจจุบนั จีนได้หนั มาพึ่งตลาดไทย
แทน สมาคมผูป้ ระกอบการปลาหมึกมะริด ให้ขอ้ มูลว่า การส่ง
ปลาหมึกไปเมืองมะตองผ่านมะริดโดยไม่ตอ้ งแปรรูปในห้องเย็น
จะช่ ว ยประหยั ด ค่ า ใช้จ่ า ยได้ ซึ่ ง ต้น ทุ น การแปรรู ป ที่ อ ยู่ ท่ี
ประมาณ 500 จัต ต่ อ กิ โ ลกรัม แต่ข ณะที่ ต้นทุนการแปรรู ปที่
เมืองย่างกุ้งอยู่ท่ี 150 จัต เมื่อผู้ประกอบการต่างชาติเข้า มา
ลงทุนในภูมิภาคนีจ้ ะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย
ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/squid-fishing-seasonstarts-in-taninthayi/

ต.ค. 64 ชาวประมงมีรายได้จากการส่งออกไป
ระนอง 15.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Myanmar News I 24 ตุลาคม 2564
รายได้รวม 15.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการส่งออกประมง
มากกว่า 14,037 ตัน ไปยังจังหวัดระนอง ประเทศไทย ตัง้ แต่
วันที่ 1 ถึง 21 ต.ค. พ.ศ. 2564 เนื่องจากอาเภอเกาะสอง เขต
ตะนาวศรี ประกอบธุรกิจการประมงเป็ นหลัก ซึ่งช่วงนีเ้ ป็ นฤดู
จับปลาชาวประมงมีกาไรจาการการจับปลา ได้อย่างน้อย 22
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วัน ต่ อ เดื อ น โดยปั จ จุบัน ราคาสิ น ค้า ประมงในตลาด ได้แ ก่
กุง้ ก้ามกรามขนาดใหญ่ กก.ละ 60 บาท และเต่าขนาดเล็กราคา
90 บาท และขนาดใหญ่กว่า กก.ละ 120 บาท ซึ่งอนุญาตให้ใช้
อวนจับปลาตามที่กรมประมงกาหนดเท่านัน้
ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/usd-15-42-millionearned-from-fishery-exports-to-ranong-inoctober/#article-title

‘เวียดนาม’ คาดยอดการค้าทาสถิตสิ ูงถึง
600 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปี 64
Vietnam News I 23 ตุลาคม 2564
กระทรวงอุต สาหกรรมและการค้า (MoIT) คาดการณ์มูล ค่ า
การค้าในเดือน ต.ค. อยู่ท่ีราว 510 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจะ
ปรับตัวสูงขึน้ แตะ 600 พันล้านเหรียญสหรัฐในสิน้ ปี นี ้ อย่างไรก็
ตาม ตัวเลขที่คาดการณ์นั้นขึน้ อยู่กับว่าเวียดนามจะสามารถ
ควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้ ทัง้ นี ้ ในครึ่งเดือนแรกของ
เดือน ต.ค. เวียดนามทารายได้จากการค้าประมาณ 26 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึง่ มาจากการส่งออก 13.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ
และการนาเข้า 13 พันล้านเหรียญสหรัฐ สาหรับสินค้าส่งออก
ส าคัญ ของเวี ย ดนามที่ ท ารายได้ม ากกว่ า 1 พัน ล้า นเหรี ย ญ
สหรัฐ ได้แก่ สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์,
เครื่องจักรและเสือ้ ผ้า เป็ นต้น แต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
พบว่ า เวี ย ดนามขาดดุล การค้า 2.45 พัน ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ
นอกจากนี ้ กระทรวงฯ แนะให้ ค งมาตรการช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระกอบการท้องถิ่น ตลอดจนป้องกันการระบาดของเชือ้ ไวรัส
และเร่งแก้ไขปั ญหาการขนส่งสินค้าจาเป็ น
ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnams-trade-turnoverprojected-to-reach-record-high-of-us600-billion-in-2021319064.html
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‘เวียดนาม’ เผยวัคซีนพาสปอร์ต
ช่วยภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Vietnam News I 23 ตุลาคม 2564
การเปิ ดรับนักท่องเที่ยวที่มีวคั ซีนพาสปอร์ต ถือเป็ นก้าวสาคัญ
ของการใช้ ชี วิ ต ควบคู่ กั บ วิ ก ฤตโควิ ด -19 และช่ ว ยฟื ้ นฟู
อุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ยว อสังหาริมทรัพ ย์แ ละรีสอร์ท คุณ
Nguyễn Quốc Anh รองผู้ อ านวยทั่ ว ไปของเว็ บ สื่ อ กลาง
อสัง หาฯ เวี ย ดนาม “Batdongsan.com.vn” กล่ า วว่ า ตลาด
อสัง หาฯ ยัง คงประสบปั ญ หามากมาย ด้ว ยเหตุนี ้ สิ่งสาคัญ
อันดับแรกในการช่วยตลาดอสังหาฯ และรีสอร์ท คือการฟื ้ นตัว
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยทางฝั่ งผูเ้ ชี่ยวชาญ ชีว้ ่าหาก
มีการเปิ ดใช้ “วัคซีนพาสปอร์ต” แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แล้วประสบความสาเร็จขึน้ มา จะเป็ นแรงผลักดันภาคเศรษฐกิจ
อื่นๆ อีกมาก เนื่องจากบริษัทต่างชาติจาเป็ นต้องนาผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวนมากมาทางานในเวียดนาม
ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/1064087/vaccinepassports-could-help-resort-real-estate-sector.html

ชมผ่อนคลายมาตรการสินเชื่ออสังหาฯ
กระตุ้นศก.ไทยคึก
CLMVT News I 24 ตุลาคม 2564
ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม. รังสิต
เปิ ดเผยว่ า สนั บ สนุ น การผ่ อ นคลายมาตรการสิ น เชื่ อ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) คาด
กระตุน้ ในเกิดธุรกรรมซือ้ ขาย การจ้างงานและการลงทุนเพิ่มขึน้
ในช่ ว งหนึ่ง ปี ข้า งหน้า การประกาศมาตรการผ่อ นคลายการ
กากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสิ นเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ LTV ชั่ ว คราวจะช่ ว ยกระตุ้ น
เศรษฐกิจในช่วงปลายปี นีแ้ ละต่อเนื่องไปถึงปี หน้า คาดว่า ธุรกิจ
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วัส ดุก่ อ สร้า ง ภาคก่ อ สร้า งและธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า ง
รวมทัง้ โรงแรมและรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่มีปัญหา
สภาพคล่องและไม่สามารถดาเนินการธุรกิจต่อได้ จะถูกเปลี่ยน
มือเป็ นผูล้ งทุนรายใหม่ได้ง่ายขึน้
ที่มา: https://www.posttoday.com/economy/news/666310

