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ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เผยว่ำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน มิ.ย. ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 4.7% โดยขยำยตัว
เป็นบวกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 ส่งผลให้ช่วง 6 เดือนแรกของปี 61 ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมขยำยตัว 3.9%, ส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เผยว่ำอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 1.46% ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อช่วง 7 เดือนของปี 61 เพ่ิมขึ้น 
1.04%, ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ก.ค. อยู่ท่ี 82.2 เพิ่มขึ้นจำก
เดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ 81.3 ซ่ึงสูงสุดในรอบ 62 เดือน โดยควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นจำกเดือนก่อนทุกรำยกำร โดยเฉพำะกำรส่งออก
และกำรท่องเที่ยวซึ่งขยำยตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญำณบ่งช้ีให้เห็นว่ำ ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคน่ำจะกลับมำดีขึ้นตำมล ำดับ 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่ำดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน ก.ค. ลดลงจากระดับ 52.8 ในเดือนก่อนมาอยู่ที่ 52.0 
เนื่องจำกจำกองค์ประกอบด้ำนค ำสั่งซื้อกำรผลิต และผลประกอบกำรที่ลดลงเป็นส ำคัญ แต่อย่ำงไรก็ดี กำรที่องค์ประกอบเกือบทั้งหมดยังอยู่
เหนือระดับ 50 สะท้อนควำมเชื่อมั่นของผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี, กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เผยว่ำ จ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศในเดือน ก.ค. ขยายตัวเพียง 4% เนื่องจำกกำรหดตัวของนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป  โดยในช่วงครึ่งปีแรกจ ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศอยู่ท่ี 19.48 ล้ำนคน ขยำยตัว 12.46% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพำะเดือน มิ.ย.มีกำรขยำยตัวสูงถึง 11.57% นักท่องเที่ยว
ที่มีจ ำนวนมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มำเลเซีย และอินเดีย  อย่ำงไรก็ตำมกระทรวงฯ ยังมั่นใจว่ำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 61 
จะอยู่ท่ี 3 ล้ำนล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นรำยได้จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 2 ล้ำนล้ำนบำท และจำกไทยเที่ยวไทย 1 ล้ำนล้ำนบำท โดยนักท่องเที่ยวที่
สร้ำงรำยได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย และ มำเลเซีย 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ด าเนินมาตรการลดภาระหนี้เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ
แก่เกษตรกร เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 3.81 ล้านราย ประกอบด้วย 1. โครงกำรขยำยเวลำช ำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้ำ ธ.ก.ส.ที่มี
หนี้สินกับ ธ.ก.ส. ณ วันที่ 31 ก.ค. 61 โดยขยำยระยะเวลำช ำระต้นเงินกู้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.  61-31 ก.ค. 64 และ 2. โครงกำรลดดอกเบี้ย
เงินกู้ให้แก่เกษตรกรส ำหรับต้นเงินกู้ 3 แสนบำทแรก ลดลงในอัตรำ 3% ต่อปี เป็นระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. โดยมีปัจจัย
ส ำคัญมำกจำกควำมกังวลเกี่ยวกับสงครำมทำงกำรค้ำที่สหรัฐฯ ประกำศว่ำจะขึ้นภำษีส ำหรับสินค้ำจำกประเทศจีนเป็น 25% และปัจจัยภำยใน
ของสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่แถลงกำรณ์ของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ซึ่งมองว่ำภำพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีควำมแข็งแกร่งมำกขึ้น จึงส่งผลต่อกำรแข็งค่ำ
ของค่ำเงินดอลลำร์ สรอ. 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่317 ประจ าวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. เติบโต 4.7% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 

• อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 1.46% ส่งผลใหอ้ัตราเงินเฟ้อในช่วง 7 เดือนของปี 61 เพ่ิมขึ้น 1.04% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค ม.หอการค้าไทย เดือน ก.ค. อยูท่ี่ 82.2 สูงสุดในรอบ 62 เดือน 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจในเดือน ก.ค. ลดลงจากระดับ 52.8 ในเดือนก่อนมาอยู่ที่ 52.0 

• จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศในเดือน ก.ค. ขยายตัวเพียง 4% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.) 
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ประเทศสหรัฐฯ: คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยกำรเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.75-2.00%, กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างของสหรัฐร่วงลง 1.1% ในเดือน มิ.ย. 
หลังจำกดีดตัวขึ้น 1.3% ในเดือน พ.ค., มำร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐปรับตัวลงสู่
ระดับ 55.3 ในเดือน ก.ค. จำกระดับ 55.4 ในเดือน มิ.ย., ผลส ำรวจของสถำบันจัดกำรด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM) ระบุว่ำ ดัชนีภาคการผลิต
ของ ISM ร่วงลงสู่ระดับ 58.1 ในเดือน ก.ค. จำกระดับ 60.2 ในเดือน มิ.ย. 

ประเทศจีน: มำร์กิตร่วมกับไฉซินเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของจีน อยู่ที่ระดับ 52.8 ในเดือน ก.ค. ลดลง
อย่ำงมำกจำกระดับ 53.9 ในเดือน มิ.ย. ส ำหรับภาคการผลิตอยู่ท่ีระดับ 50.8 ในเดือน ก.ค. ซึ่งชะลอตัวลงจำกระดับ 51.0 ในเดือน มิ.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจกำรภำยในและกำรสื่อสำรของญี่ปุ่น เปิดเผยอัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ 2.4% เพ่ิมขึ้นจากระดับ 
2.2% ในเดือน ก่อนหน้า, กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.ร่วงลง 2.1% 
จากเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นกำรปรับตัวลงติดต่อกันเดือน ที่ 2, กระทรวงกำรค้ำญี่ปุ่นเปิดเผยยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในเดือน มิ.ย. 
โดยดีดตัวขึ้น 1.8% หลังจำกเพิ่มขึ้นเพียง 0.6% ในเดือน พ.ค. 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญำน้ ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 61 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. ที่ระดับ 68.49 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 0.2 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิดเป็น 
0.3% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. สัญญำน้ ำมันดิบปรับตัวลดลงเนื่องจำกรัสเซียและชำติสมำชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ำมัน 
(โอเปก) ต่ำงมีกำรผลิตน้ ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ เพื่อชดเชยกำรผลิตน้ ำมันจำกอิหร่ำนที่อำจลดลงจำกมำตรกำรคว่ ำบำตรของสหรัฐซึ่งก่อให้เกิด
ควำมกังวลเกี่ยวกับภำวะน้ ำมันล้นตลำด นอกจำกนี้นักลงทุนยังคงจับตำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและจีน ที่สร้ำงควำม
วิตกกังวลว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและจ ำกัดควำมต้องกำรพลังงำนท่ัวโลก 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้(6–10 สิงหาคม 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค., สต็อกสินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งเดือน มิ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนเดือน มิ.ย., ทุนส ำรองเงินตรำต่ำงประเทศเดือน ก.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัด
เดือน มิ.ย. 

• ประเทศจีน: กำรเปดิเผยตัวเลขยอดน ำเข้ำ ยอดส่งออก และดลุกำรค้ำเดือน ก.ค., อัตรำเงินเฟ้อเดือน ก.ค., ดัชนีรำคำผูผ้ลิต (PPI) 

เดือน ก.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบ้ียระยะสั้นที่ระดับ 1.75-2.00%, การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างของสหรัฐ
ร่วงลง 1.1% ในเดือน มิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือส าหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 55.3 ในเดือน 
ก.ค., ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ร่วงลงสู่ระดับ 58.1 ในเดือน ก.ค. 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคบริการอยู่ท่ีระดับ 52.8 ในเดือน ก.ค. และภาคการผลิตอยู่ท่ีระดับ 50.8 ในเดือน ก.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ 2.4% เพ่ิมขึ้นจากระดับ 2.2% ในเดือน ก่อนหน้า, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน 
มิ.ย.ร่วงลง 2.1% จากเดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกของญ่ีปุ่นพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในเดือน มิ.ย. โดยดีดตัวขึ้น 1.8% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


