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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 318 ประจาวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ช่วงวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อไป
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย. อยู่ทรี่ ะดับ 40.67% ของ GDP ลดลงจากเดือนก่อนหน้า
ผลสารวจความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติโดย BOI อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี
สมาคมผู้ส่งออกคาดการณ์ว่าไทยจะส่งออกข้าวในปี 2561 ได้ 11 ล้านตัน เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.25 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ส.ค.)

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% โดย
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตามแรงส่งของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีทิศทางเพิ่มขึ้นใกล้เคียง
กับที่ประเมินไว้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ แนวโน้มการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่อาจต่่ากว่าคาด
รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์, ส่านักงานบริหารหนี้สาธารณะเผยว่าหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย. มีจานวน 6,531,509.63 ล้าน
บาท คิดเป็น 40.67% ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 40.78% ของ GDP โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP ลดลงเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และมีการช่าระหนี้ของรัฐบาลและหนี้รัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อ
ชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF), หนี้ของการยางแห่งประเทศไทย, หนี้ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รวมถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังค้่าประกันให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เผยว่าผลการสารวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจาปี
2561 จากจานวน 600 บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักลงทุนต่างชาติร้อยละ 98.5 มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องสูงสุดในรอบ
5 ปี เมื่อเทียบกับผลส่ารวจที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2557 โดยนักลงทุนต่างชาติร้อยละ 33 มีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย และนักลงทุน
อีกร้อยละ 65.5 ยังรักษาระดับการลงทุนในไทยไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนนักลงทุนที่มีแผนลดระดับการลงทุนตามสภาวะธุรกิจ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ
1.5 เท่านั้น โดยมีปัจจัยที่ท่าให้นักลงทุนวางแผนจะขยายการลงทุนรวมทั้งยังคงเดินหน้ารักษาการลงทุนในไทยนั้น พบว่า สามล่าดับแรก คือ การ
มีวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพียงพอ 54.7% ตามด้วยการมีผู้รับช่วงการผลิตที่เพียงพอ 50.8% และการมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุน
ในประเทศไทย 44.5%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.25 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. ซึ่งเป็นทิศทาง
เดียวกันกับค่าเงินในภูมิภาค โดยมีปัจจัยจากการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 กอปรกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไม่เป็นอย่างที่คาดการณ์ไว้คือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ ในขณะที่อัตรา
ค่าจ้างก็ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆ
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือน ก.ค. เมื่อเทียบ
รายเดือน
• ประเทศจีน: ยอดขายรถยนต์ในเดือน ก.ค. ร่วงลง 5.4%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค.ปรับตัวขึ้น 4.6%, ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) ในเดือน ก.ค.เพิ่มขึ้น 2.1%, ยอดนาเข้าในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 20.9% ในขณะที่ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ประเทศญี่ปุ่น: GDP ไตรมาสที่ 2/61 ขยายตัว 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 3.1%
เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 8.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.86% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน หลังจาก
เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน มิ.ย., ส่าหรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือน ก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน
ประเทศจีน: สมาคมรถยนต์จีนเผยว่ายอดขายรถยนต์ในเดือน ก.ค. ร่วงลง 5.4% แตะระดับ 1.6 ล้านคัน, ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน
(NBS) รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 4.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่าหรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค.
เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ส่านักงานศุลกากรจีน (GAC) เผยว่ายอดนาเข้าเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 20.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะทีย่ อด
การส่งออกในเดือน ก.ค.เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้าในเดือน ก.ค. ลดลงสู่ระดับ 1.7696 แสนล้านหยวน
(2.591 หมื่นล้านดอลลาร์) จากเดือน มิ.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: ส่านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 2/61 ขยายตัว 1.9%
เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากที่หดตัวลง 0.6% ในไตรมาสที่ 1/61, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ค.
ปรับตัวขึ้น 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี, รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 8.8% เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า สู่ระดับ 8.276 แสนล้านเยน
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.86% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. ที่ระดับ 67.63 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 0.86% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. โดยสัญญาน้่ามันดิบปรับตัวลดลงโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปสงค์น้่ามัน
ทั่วโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดความกังวลที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดทางด้านการค้าอาจส่งผลกระทบให้ความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกลดลง
ในขณะที่แท่นขุดเจาะน้่ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ่านวนเพิ่มขึ้น 10 แท่น สู่ระดับ 869 แท่นในสัปดาห์นี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14-17 สิงหาคม 2561)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาน่าเข้าและส่งออกเดือน ก.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรม-การใช้
ก่าลังการผลิตเดือน ก.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย., ยอดน่าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ก.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ก.ค., การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค.
•
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