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ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ 
GDP ปี 61 เป็นขยายตัว 4.4% จากเดิมที่ขยายตัว 4.1% ส่วนในปี 62 คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 4.2% โดย กนง. ได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และสูงกว่าที่ประเมินไว้เดิมตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศท่ีมีแรงส่งเพิ่มขึ้น ทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงข้ึนกว่า
ที่ประเมินไว้ และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ โดยรวมแล้วสถานการณ์ยังคงเอื้อต่อการขยายตัวเศรษฐกิจ, กระทรวงพาณิชย์เผยว่าการส่งออก
ในเดือน พ.ค. มีมูลค่า 22,256 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 11.40% ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 21,053 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 11.72% ส่งผลท าให้
ดุลการค้าเกินดุล 1,203 ล้านดอลลาร์ ส่วนในช่วง 5 เดือนแรกของปี 61 นั้น การส่งออกมีมูลค่า 104,031 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 11.55% ส่วน
การน าเข้ามีมูลค่า 102,154 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 16.60% และดุลการค้าเกินดุล 1,877 ล้านดอลลาร์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 90.2 เพ่ิมขึ้นจาก
ระดับ 89.1 ในเดือน เม.ย. เนื่องจากเห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศยังขยายตัวตอ่เนื่อง และส่งผลดีต่อภาคการผลติ รวมทั้งการส่งออก
ได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า , หอการค้าไทยเปิดตัวดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (ซึ่งท าการส ารวจความคิดเห็น
จากภาคเอกชนและนักธุรกิจในภูมิภาค) โดยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือน พ.ค. 61 อยู่ท่ีระดับ 47.7 ลดลงจากจากเดือน เม.ย. ซ่ึง
อยูท่ีร่ะดับ 49.4 เนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคเรียน ราคาน้ ามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ท าให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ค่าดัชนีความเชื่อมั่น
หอการค้าไทยในอนาคตมีค่าสูงกว่าระดับ 50 จึงคาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ต้องดูปัจจัยลบภายนอก
ที่อาจมีผลต่อเศรษฐกิจไทยด้วย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ในเดือน พ.ค. มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยเป็นจ านวน  2,755,059 คน ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 6.35% ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.72% และมีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 136,710.26 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปกี่อน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.91 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. โดยวันที่ 21 
มิ.ย. ค่าเงินบาทท าสถิติอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 7 เดือน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดทุนท่ีเงินทุนต่างชาติไหลออกนอกประเทศ สอดคล้อง
กับตลาดเงินและตลาดทุนในภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยของ กนง. และยังไม่มีการส่ง
สัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต ท าให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่311 ประจ าวันที่ 25 มิถนุายน 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มมีติใหค้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี 

• การส่งออกในเดือน พ.ค. มีมูลค่า 22,256 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 11.40% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. อยู่ท่ีระดับ 90.2 เพ่ิมขึ้นจากระดับ 89.1 ในเดือน เม.ย. 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยในเดือน พ.ค. 61 อยู่ท่ีระดับ 47.7 ลดลงจากจากเดือน เม.ย. ซึ่งอยูท่ี่ระดับ 49.4 

• ในเดือน พ.ค. มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยจ านวน 2,755,059 คน ขยายตัว 6.35% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.91 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่15 มิ.ย.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองร่วงลง 0.4% ในเดือน พ.ค. 
เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 5.43 ล้านยูนิต, มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของ
สหรัฐอ่อนตัวลงสู่ระดับ 56.0 ในเดือน มิ.ย. หลังจากแตะ 56.6 ในเดือน พ.ค. 

ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยยอดการออกพันธบัตรของจีนในเดือน พ.ค.อยู่ที่ระดับ 3.8 ล้านล้านหยวน หรือ
ประมาณ 5.87 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย.ซึ่งอยู่ที่ระดับ 3.6 ล้านล้านหยวน, ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานการ
ผลิตน้้ามันดิบของจีนในเดือน พ.ค. ลดลง 1.6%. เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 15.97 ล้านตัน 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้า 5.783 แสนล้านเยน (5.2 พันล้านดอลลาร์) ในเดือน 
พ.ค. โดยยอดส่งออกในเดือน พ.ค.ขยายตัว 8.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดน้าเข้าพุ่งขึ้น 14%, สมาคมห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นเปิดเผย
ยอดขายในห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. ลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยู่ที่ระดับ 4.505 แสนล้านเยน (ประมาณ 4.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ), ส านักงานการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.6  หรือราว 
2,675,000 คน ในปี 61 

ราคาน้้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. ที่ระดับ 68.58 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.52 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคดิ
เป็น 6.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. ราคาน้ ามันดิบดีดตัวแรงภายหลังกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) ได้ออกแถลงการณ์
หลังการประชุมก าหนดนโยบายการผลิตโดยระบุว่าโอเปกจะเพิ่มก าลังการผลติน้ ามนัและไม่ระบุปรมิาณท่ีชัดเจน ขณะที่เบเกอร์ ฮิวจ์ เผยแท่นขุด
เจาะน้ ามันในสหรัฐลดลงครั้งแรกในรอบ 12 สัปดาห์ 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้(25-29 มิถุนายน 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน พ.ค. จากเฟดชิคาโก, ยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ค., 
ความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.จาก Conference Board, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน พ.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ไตรมาส 1/2561 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือน เม.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองร่วงลง 0.4% ในเดือน พ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และ
ภาคบริการเบ้ืองต้นของสหรัฐอ่อนตัวลงสู่ระดับ 56.0 ในเดือน มิ.ย. 

• ประเทศจีน: ยอดการออกพันธบัตรของจีนในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 3.8 ล้านล้านหยวน, การผลิตน้ ามันดิบของจีนในเดือน 
พ.ค. ลดลง 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายป ี

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขาดดุลการค้า 5.783 แสนล้านเยน (5.2 พันล้านดอลลาร์) ในเดือน พ.ค. โดยยอดส่งออกในเดือน 
พ.ค. ขยายตัว 8.1% ยอดน าเข้าพุ่งขึ้น 14%, ยอดขายในห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. ลดลง 2% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี, ประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.6 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


