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ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เปิดเผยว่า กำรส่งออกสินค้ำไทยในเดือนมิ.ย.2561 มีมูลค่ำ 21,779.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 8.1 เป็นกำรขยำยตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 การน าเข้ามีมูลค่า 20,201.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 ส่งผลให้เกินดุลการค้า 1,578.5 
ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ หำกหักสินค้ำที่เกี่ยวเนื่องกำรน้ ำมันและทองค ำ กำรส่งออกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3 ส่งผลให้กำรส่งออกในช่วงคร่ึงปีแรกมีมูลค่า 
125,811.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 ซึ่งเป็นการขยำยตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี  

ประธำนกรรมกำรสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยและประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำไทย เปิดเผยดัชนีควำมเชื่อมั่นหอกำรค้ำไทยเดือนมิ.ย. ว่ำ ค่ำ
ดัชนีอยู่ที่ 48.4 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนพ.ค. ที่อยู่ 47.7 จากการฟื้นตัวโดยเฉพาะภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลไม้ และการท่องเที่ยว โดยค่าดัชนีภาค
กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ 50.8 ภาคตะวันออกอยู่ที่ 52.7 ซึ่งเป็น 2 ภูมิภาคที่มีค่าดัชนีเกินระดับ 50 ส่วนภาคเหนืออยู่ที่ 46.8 ตะวันออก เฉียงเหนืออยู่ที่ 
46.7 ภาคกลางอยู่ที่ 47.6 และ ภาคใต้อยู่ที่ 49.9 โดยจะเร่ิมเห็นกำร ฟ้ืนตัวที่ชัดเจนในไตรมำส 4 ของปีนี้ ในส่วนของดัชนีภำคบริกำร ที่มีกำรเปิดตัวคร้ังแรก
ในเดือน มิ.ย. มีค่ำดัชนีอยู่ที่ 51.1 ประเมินแนวโน้ม คร่ึงปีหลังจะขยับตัวต่อเนื่อง โดยท าการศึกษา 10 กลุ่มธุรกิจ ดัชนีของสถาบันการเงินและธนาคาร มี
ระดับสูงสุดอยู่ที่ 56.1 รองลงมา โรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 53.9 ภาคขนส่ง 52.7 ธุรกิจน าเที่ยว 50.3 และอสังหาริมทรัพย์พบว่าต่ ากว่าระดับพื้นฐาน อยู่ที่ 
49.3 จำกดัชนีดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำเศรษฐกิจไทยก ำลังฟ้ืนตัวอย่ำงเห็นได้ชัด  

ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยผลส ำรวจพฤติกรรมและกำรใช้จ่ำยของประชำชนในช่วงวันอำสำฬหบูชำ
และวันเข้ำพรรษำ ปี 61 คำดว่ำ กำรใช้จ่ำยจะมีเงินสะพัดรวม 6,477 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเมื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนจะอยู่ที่ 
5,569.8 บาท โดยการใช้จ่ายเพื่อการท าบุญที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการซื้อของเพื่อกิจกรรมท าบุญ 

ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยดัชนีควำมเชื่อมั่นภำคอุตสำหกรรม เดือน มิ.ย. อยู่ที่ 91.7 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น จำกเดือน 
พ.ค. ที่ระดับ 90.2 จำกผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ในภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนว่า
ผู้ประกอบการมองภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ ยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับผลดีจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลฟุตบอล
โลก 2018  ขณะที่ รองประธำนและโฆษกกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ระบุว่ำ จ ำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิ.ย. มีทั้งสิ้น 188,970 คัน เพ่ิมขึ้น
จำกช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 7.7 จากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.87 และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจ าหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.48 และ 21.84 ตามล าดับ แต่ลดลงจากเดือนพ.ค. ร้อยละ 2.15 ส่งผลให้ จ ำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในคร่ึงปีแรก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.1 จำกปีก่อน 

เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ถึงภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรในไตรมำส 2 ปี ขยำยตัวร้อยละ 
6.2 จำกปีก่อน ปัจจัยเกื้อหนุนยังคงเป็นปัจจัยทำงด้ำนสภำพอำกำศที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร มีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกำรกระจำยน้ ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ค่ำเงินบำทยังคงปรับตัวอ่อนค่ำลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61 ปิดที่ 33.40 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ จำกระดับ 33.24 บำทต่อ
ดอลลำร์สหรัฐ ในสัปดำห์ก่อน ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค โดยเฉพาะค่าเงินหยวนของจีน ซึ่งได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้าระหว่าง 
จีน – สหรัฐฯ  นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันมาจากความเช่ือมั่นทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ท าให้นักลงทุนหันไปถือเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นแรงกดดัน 
คำดสัปดำห์หน้ำอ่อนค่ำลงเล็กน้อยต่อเนื่องจำกตัวเลขทำงเศรษบกิจสหรัฐฯ  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่315 ประจ าวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 การส่งออกมิ.ย.เพ่ิม 8.19% ขยายตัวต่อเนื่องเดือนที่ 16 
 ดัชนีหอการค้าเดือน มิ.ย.61 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 
 หอการค้าเปิดตัวดัชนีภาคบริการ โดยเดือน มิ.ย.สูง 51.1 มีแนวโน้มคร่ึงปีหลังจะขยายตัวต่อเนื่อง 
 ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
 หอการค้าคาดเงินสะพัดวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 6 พันล้านบาท 
 ยอดการผลิตรถยนต์เดือน มิ.ย. 61 เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแล้ว ร้อยละ 7.71 
 สศก.เปิดเผย GDP ภาคการเกษตรช่วงไตรมาส 2/61 เติบโต 6.2% 
 ค่าเงินบาทประจ าวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61 ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 33.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้ำปลีกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 ในเดือนมิ.ย., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานกำร
ผลิตภำคอุตสำหกรรมของสหรัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 ในเดือนมิ.ย. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ประจ ำไตรมำส 2/61 ขยำยตัว
ร้อยละ 6.7, ยอดค้ำปลีกเดือนมิ.ย.ขยำยตัวร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบเป็นรำยปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วขึ้นจากเดือนพ.ค.ที่ขยายตัว
เพียงร้อยละ 8.5, กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือนมิ.ย.ขยำยตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบเป็นรำยป ี

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐำนขยับขึ้น 0.8% 
ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรำยปี, ส านักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเปิดเผยจ ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติที่เดินทำงเยือนญี่ปุ่นในช่วงหกเดือนแรก
ของปีนี้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.6 จากปีก่อน แตะที่ 15.89 ล้านคน, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลการค้าสินค้าในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ระดับ 
7.214 แสนล้านเยน 

รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณร้อยละ 0.74 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. ที่ระดับ 70.46 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.55 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 0.74% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ก.ค.  ตลอดทั้งสัปดาห์ราคาน้ ามันได้ร่วงลงจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ ามันล้น
ตลาด และการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า ซึ่งจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งความต้องการใช้น้ ามัน 
อีกทั้งดอลลาร์ที่อ่อนค่าจะเพิ่มความน่าดึงดูดของสัญญาน้ ามัน โดยท าให้สัญญามีราคาถูกลงส าหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 

 
 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมิ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมิ.ย. 
 ประเทศจีน: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 2/61 ขยายตัว 6.7%, ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.ขยายตัว 

9% เมื่อเทียบเป็นรายปี, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ขยายตัว 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานขยับขึ้น 0.8% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี, จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ พุ่งขึ้น 15.6% 
 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.74% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23-27 กรกฎาคม 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบรกิารขั้นต้นเดือนก.ค.จากมาร์กิต
, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคคา้ส่งเดือนมิ.ย. 

 สหภาพยุโรป: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ/การผลติขั้นต้นเดือนก.ค.จากมาร์กิต 
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือนพ.ค. 


