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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 309 ประจาวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ช่วงวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา








สศค. เผยว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1/61
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562 มูลค่า 3 ล้านล้านบาท
ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 80.1 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ 80.9
ศูนย์พยากรณ์ฯ คาดการณ์ว่าในช่วงฟุตบอลโลก 2018 จะมีมลู ค่าการใช้จ่ายในไทยถึง 78,385 ล้านบาท
สรท. ยังคงคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกไทยในปี 61 จะเติบโตที่ร้อยละ 8
EXIM BANK ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของมูลค่าการส่งออกไทยในปี 61 จากเดิม 5-8% เป็น 7-9%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.05 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นระดับเดียวกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) เผยว่ำ ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1/61
โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมำจำกกำรส่งออกสิน ค้ำ กำรบริโภคภำยในประเทศ และกำรลงทุนภำคเอกชนที่ขยำยตัวได้ดี ในขณะที่ด้ำนกำรผลิต
ส่งสัญญำณกำรเติบโตในทุกหมวดทั้งกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม เกษตรกรรม อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศยังเติบโตต่อเนื่อง, สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562 มูลค่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่งคำดว่ำจะทำให้เศรษฐกิจ
ขยำยตัวได้ในช่วง 3.9-4.9% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศที่มีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่อง แต่กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ ยังมี
ปัจจัยเสี่ยงจำกควำมผันผวนของระบบเศรษฐกิจและกำรเงินโลกท่ำมกลำงแนวโน้มกำรปรับทิศทำงของนโยบำยกำรเงินในประเทศสำคัญๆ ที่จะ
ทำให้อัตรำดอกเบี้ยในตลำดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 80.1
ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 80.9 เนื่องจำกควำมกังวลเรื่องเศรษฐกิจทีฟ่ ื้นตัวช้ำ กอปรกับรำคำน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงทำให้
ประชำชนรู้สึกว่ำรำยได้เพิ่มขึ้นช้ำกว่ำรำคำสินค้ำที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ระมัดระวังในกำรจับจ่ำยใช้สอย, ในขณะเดียวกัน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์ว่าในช่วงฟุตบอลโลก 2018 จะมีมูลค่าการใช้จ่ายในไทยถึง 78,385 ล้านบาท ซึ่งคำดว่ำ
จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปี 61 ให้ขยำยตัวเพิ่มขึ้นได้อีก 0.2-0.3%
สภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เผยว่ำ ถึงแม้ว่ำกำรส่งออกในเดือน เม.ย. มีมูลค่ำ 18,946 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ขยำยตัว
ต่อเนื่องในระดับสูงเป็นเดือนที่ 14 ที่ 12.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้กำรส่งออกไตรมำสที่ 1/61 ขยำยตัว 11% และเมื่อแยก
ดูตำมรำยกำรผลิตภัณฑ์ แต่อย่ำงไรก็ตำม สรท. ยังคงคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกไทยในปี 61 จะเติบโตที่ร้อยละ 8 โดยมีปัจจัยที่ต้อง
ติดตำมคือมำตรกำรกีดกัดทำงกำรค้ำ รำคำน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงค่ำเงินบำท, ธนำคำรเพื่อกำรนำเข้ำและส่งออกแห่งประเทศไทย
(EXIM BANK) เผยว่ำ กำรส่งออกในปี 61 มีแนวโน้มขยำยตัว เนื่องจำกมูลค่ำส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 ขยำยตัวถึง 11.5% สูงกว่ำ
ที่เคยคำดกำรณ์ไว้ EXIM BANK จึงได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของมูลค่าการส่งออกไทยในปี 61 จากเดิม 5-8% เป็น 7-9%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.05 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นระดับเดียวกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. โดย
ตลอดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ค่ำเงินบำทค่อนข้ำงผันผวนจำกกำรอ่อนค่ำในช่วงต้นสัปดำห์ และกลับมำแข็งค่ำในช่วงกลำง ถึงปลำยสัปดำห์ โดยมีปัจจัย
สำคัญมำจำกตัวเลขกำรจ้ำงงำนออกภำคเกษตรสหรัฐปรับตัวดีขึ้นกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ และกำรแข็งค่ำของค่ำเงินในภูมิภำค
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลง 2.1%, การส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 0.3%, การนาเข้า
สินค้าและบริการลดลง 0.2%, คาสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 0.8% ในเดือน เม.ย.
 ประเทศจีน: มูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.8% ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 4.1% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี
 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 0.7%, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด เดือน เม.ย.
ปรับตัวลง 6.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเผยว่ำตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลง 2.1% สู่ระดับ 4.62 หมื่นล้ำนดอลลำร์ การ
ส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 2.112 แสนล้ำนดอลลำร์ในเดือน เม.ย. ส่วนการนาเข้าสินค้าและบริการลดลง 0.2% สู่ระดับ
2.574 แสนล้ำนดอลลำร์ในเดือน เม.ย., คาสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 0.8% ในเดือน เม.ย. หลังจำกดีดตัวขึ้น 1.7% ในเดือน มี.ค.
ประเทศจีน: สำนักงำนศุลกำกรจีน (GAC) เผยว่ำมูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 11.63 ล้ำนล้ำนหยวน หรือ 1.82 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ , สำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS) เผยว่ำดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรำยปี และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจกำรภำยในและกำรสื่อสำรเผยว่ำ ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 0.7% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 301,230 เยน (ประมำณ 2,760 ดอลลำร์สหรัฐ), กระทรวงกำรคลังญี่ปุ่นเผยว่ำยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย.
ปรับตัวลง 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 1.85 ล้ำนล้ำนเยน หรือ
ประมำณ 1.686 หมื่นล้ำนดอลลำร์
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 61 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. ที่ระดับ 65.74 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 0.07 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล หรือ
คิดเป็น 0.3% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. โดยสำเหตุหลักที่สัญญำน้ำมันดิบร่วงลงเนื่องจำกควำมกังวลเกี่ยวอุปทำนที่คำดว่ำจะ
เพิ่มสูงขึ้น จำกกำรพุ่งขึ้นของปริมำณกำรผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ สวนทำงกับอุปสงค์ในจีนที่ลดลง กอปรกับเบเกอร์ ฮิวจ์ ได้เผยข้อมูลจำนวนแท่น
ขุดเจำะน้ำมันในสหรัฐฯ ว่ำมีจำนวนสูงสุดในรอบกว่ำ 3 ปี

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 มิถุนายน 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขอัตรำเงินเฟ้อเดือน พ.ค., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค., ยอดค้ำปลีกเดือน พ.ค., ดัชนีรำคำ
นำเข้ำ-ดัชนีรำคำส่งออกเดือน พ.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน เม.ย., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค.
 ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) เดือน พ.ค., ยอดขำยรถยนต์เดือน พ.ค., ยอดค้ำปลีกเดือน
พ.ค., กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือน พ.ค.
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