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กระทรวงพาณิชย์เผยว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 1.49% โดยถือเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือน ที่ 11 และเป็นอัตรา
การขยายตัวที่สูงสุดในรอบ 16 เดือน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าในหมวดพลังงาน น้้ามัน เช้ือเพลิง 7.68% ซึ่งเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ในขณะที่หมวดอาหารสดขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 โดยเฉพาะในกลุ่มผักสดราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจาก
สภาพอากาศแปรปรวน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 0.89%, ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ระบุว่า 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน เม.ย. ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 4.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือน
ที่ 12 ส่งผลท้าให้ 4 เดือนแรกของปี 61 (ม.ค.-เม.ย.) MPI ขยายตัว 4.1% โดยอุตสาหกรรมส้าคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ น้้าตาลทราย รถยนต์และ
เครื่องยนต์ เม็ดพลาสติก Hard Disk Drive และน้้ามันปิโตรเลียม 

ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ 
อยู่ท่ี 107,366 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 67% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทนุ
ขนาดใหญ่ และรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนด, ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยว่า หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่ 1/61 ,uแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยยอดคงค้างสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วน
บุคคลของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 6.1% ในไตรมาสที่ 4/60 เป็น 7.1% ในไตรมาสที่ 1/61 ส่วนสินเช่ือเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.6% 

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวในขณะนี้ถือว่าอยู่ในจุดสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งขายได้ที่
ตันละ 1,250 ดอลลาร์ สรอ. เช่นเดียวกับราคาข้าวขาวที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 430-435 ดอลลาร์ สรอ. ต่อตัน เนื่องจากความต้องการข้าวใน
ตลาดโลกยังมีสูง ในขณะที่ผลผลิตมีน้อย ประกอบกับหลายประเทศที่น้าเข้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงประเมินว่าแนวโน้มราคาข้าวไทยต่อจากนี้
จะมีทิศทางดีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี และคาดว่าประเทศไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย 10 ล้านตันในปีนี้ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.06 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. โดยมีปัจจัย
หลักมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นตัวก้าหนด ในขณะที่ค่าเงินในภูมิภาคก็มีแนวโน้มแกว่งตามค่าเงินดอลลาร์ สรอ.  โดยจะต้องจับตามอง
ความเสี่ยงจากสงครามการค้าอีกครั้ง หลังจากที่สหรัฐประกาศตั้งก้าแพงภาษีสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมกับสหภาพยุโรป แคนาดา และ เม็กซิโก 
ส่งผลให้ฝั่งสหภาพยุโรปเตรียมร้องเรียนไปท่ีองค์การการค้าโลกและขู่ว่าจะใช้นโยบายทางภาษีตอบโต้   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่308 ประจ าวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• อัตราเงินเฟ้อในเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 1.49% สูงสุดรอบ 16 เดือน ท าใหอ้ัตราเงินเฟ้อ 5 เดือนแรกของปี 61 อยู่ท่ี 0.89% 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน เม.ย. ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 4.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

• การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจในช่วง 4 เดือนแรกของปี 61 อยู่ท่ี 107,366 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 67%  

• ภาวะหนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่ 1/61 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง 

• สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยชี้แนวโน้มราคาข้าวไทยต่อจากนี้จะมีทศิทางดีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี และคาดว่าประเทศไทยจะ
สามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย 10 ล้านตันในปีนี ้

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.06 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่25 พ.ค.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: ผลส้ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 98 ในเดือน พ.ค. 
โดยต่้ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 98.8, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 
56.4 ในเดือน พ.ค. จากระดับ 56.5 ในเดือน เม.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ส้าหรับอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาสที่ 1/61 อยู่ที่ระดับ 2.2% โดยถือว่าต่้ากว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 2.3% 

ประเทศจีน: ส้านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 
54.9 จากระดับ 54.8 ในเดือน เม.ย. ส้าหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.9 จากระดับ 51.4 
ในเดือน เม.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยอัตราว่างงานเดือน เม.ย. อยู่ท่ีระดับ 2.5% ไม่เปลี่ยนแปลง
จากเดือน มี.ค., ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานของญี่ปุ่น เปิดเผยราคาน้ ามันเบนซินโดยเฉลี่ยพุ่งขึ้นแตะ 151.0 เยน (1.39 
ดอลลาร์) เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งปรับตัวพุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 57 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. ท่ีระดับ 65.81 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.07 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. โดยสัญญาน้้ามันดิบลดลงเนื่องจากการผลิตน้้ามันดิบของสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 215,000 
บาร์เรล/วันในเดือน มี.ค. สู่ระดับ 10.47 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งใกล้แตะระดับการผลิตของรัสเซียประเทศผู้ผลิตน้้ามันมากที่สุดของโลกในขณะนี้ 
ในขณะที่แท่นขุดเจาะน้้ามันในสหรัฐท่ีมีการใช้งานมีจ้านวนเพิ่มขึ้น 2 แท่น สู่ระดับ 861 แท่นในสัปดาห์นี้ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้(4-8 มิถุนายน 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน เม.ย., ยอดน้าเข้า ยอดส่งออก และดลุการค้า เดือน เม.ย., ผลิตภาพ-
ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยไตรมาสที ่1/61 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือน เดือน เม.ย., ทุนส้ารองเงินตราต่างประเทศเดือน พ.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ เดือน พ.ค. จากไฉซิน, ทุนส้ารองเงินตราต่างประเทศเดอืน 
เดือน พ.ค. 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาหท์ี่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 98 ในเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาค
การผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ในเดือน พ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 56.4, GDP ประจ าไตรมาสที ่1/61 อยูท่ี่ระดับ 2.2% 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 54.9, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
การผลิตเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.9 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 2.5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน มี.ค., ราคาน้ ามันเบนซินโดยเฉลี่ยพุ่งขึ้นแตะ 
151.0 เยน (1.39 ดอลลาร์) 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


