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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 323 ประจาวันที่ 17 กันยายน 2561

ช่วงวันที่ 10-14 กันยายน 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ปรับเพิ่มเป้า GDP ปี 2561 เป็น 46%
 ททท. ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวเมืองรอง 35% ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
 ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนอยู่ที่ 109.45 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 สลากแชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐ 'รสก.'ผลงานดีจัดเก็บสูงขึน
้
 ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.61 ปิดที่ 32.59 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน
ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยกำรศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ได้ปรับประมำณกำรเศรษฐกิจ
ไทยปี 2561 เพิ่มขึ้นจำก 4.4% เป็น 4.6% หรืออยู่ในกรอบ 4.4-4.8% โดยคำดว่ำเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง จะชะลอตัวลงเติบโตน้อยกว่ำ
ครึ่งปีแรกที่ขยำยตัว 4.8% สำหรับปัจจัยบวกในช่วงที่เหลือของปีนี้ มีทั้งปัจจัยกำรบริโภค กำรลงทุนในประเทศที่ปรับตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่
เศรษฐกิจโลกที่เติบโตต่อเนื่อง สนับสนุนให้ภำคส่งออกขยำยตัวตำม โดยปีนี้คำดว่ำกำรส่งออกจะขยำยตัว 8.7% หรืออยู่ในกรอบ 8.4 -9.0%
เพิ่มขึ้นจำกประมำณกำรเดิมที่ 6% รวมถึงส่วนภำคกำรท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งคำดว่ำ ในปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติเข้ำมำประมำณ 38.8 ล้ำนคน จำกเดิมคำดว่ำจะมีจำนวน 39.5 ล้ำนคน สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตำมองได้แก่ สงครำมกำรค้ำจีน –
สหรัฐ ควำมเชื่อมั่นเรื่องควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ควำมเสี่ยงจำกอุทกภัย รำคำน้ำมันดิบที่ผันผวน และกำรเลือกตั้งในปี 2562
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมสินค้ำกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่ำวว่ำ เดิมมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองรอง
จำนวน 10 ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด โดย ททท.ตั้งเป้ำว่ำจะต้องมีนักท่องเที่ยวเมืองรองที่สัดส่วน
35% เพิ่มรำยได้จำก 30 จังหวัด เป็น 55 จังหวัด โดยคำดหวังว่ำจะสร้ำงรำยได้อย่ำงน้อย 1 หมื่นล้ำนบำท นอกจำกนี้ รมต.ว่ำกำรกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ยังคำดหวังในกำรสร้ำงจันทบุรีโมเดล เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเมืองรอง ในกำรเชื่อมโยงชุมชนผ่ำนระบบรถไฟควำมเร็ว
สูง
สภำธุรกิจตลำดทุนไทย เผยดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุนเดือน ก.ค. ว่ำ ควำมเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำ อยู่ที่ระดับ
109.45 เพิ่ ม ขึ้น ร้ อ ยละ 1.24 สะท้ อ นว่ำ ตลำดอยู่ ในภำวะทรงตัว (Neutral) โดยนั กลงทุ นส่ ว นใหญ่ มี ค วำมเชื่ อมั่ น ต่อ ภำวะเศรษฐกิ จ
ภำยในประเทศ และผลประกอบกำรของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ยังอยู่ในระดับดีต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่กังวล เป็นทิศทำงกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำ ง
สหรัฐและประเทศคู่ค้ำ ที่ส่งผลกระทบให้เกิ ดควำมผันผวนของค่ำเงิน และควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศรุนแรงขึ้น อำจส่งผลให้
ภำพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง รวมถึงประเด็นทำงด้ำนกำรเมืองเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งในช่วงต้นปี 62
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่ำ ช่วง 11 เดือนของปีงบประมำณ 2561 (ต.ค. 60-ส.ค. 61) สคร.
สำมำรถจัดเก็บเงินนำส่งรำยได้แผ่นดิน จำนวน 150,458 ล้ำนบำท สูงกว่ำเป้ำหมำย จำนวน 24,168 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 19% ของ
เป้ำหมำยรำยได้แผ่นดินสะสม โดยส.ค. 61 จัดเก็บรำยได้แผ่นดินได้ จำนวน 4,140 ล้ำนบำท และคำดว่ำปีงบประมำณ 2561 จะจัดเก็บรำยได้
แผ่นดินของรัฐวิสำหกิจทั้งปีจะสูงกว่ำเป้ำหมำยที่มีจำนวน 137,000 ล้ำนบำท กว่ำ 20,000 ล้ำนบำท ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รำยได้ของ
รัฐบำลเป็นไป
ค่ำเงินบำทวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ปิดที่ 32.59 บำท ต่อดอลลำร์ สรอ. ปรับตัวแข็งค่ำขึ้นจำกสัปดำห์ก่อน โดยสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ
สถำนกำรณ์ข้อพิพำททำงกำรค้ำจีน – สหรัฐฯ กลับมำร้อนแรงอีกครั้ง เนื่องจำกมีข่ำวว่ำจีนเตรียมที่จะทำกำรฟ้องร้องสหรัฐฯ ต่อองค์กำรกำรค้ำโลก
ในประเด็นกำรตั้งกำแพงภำษีเพื่อกีดกันทำงกำรค้ำ ส่งผลให้มีแรงเทขำยดอลลำร์สหรัฐฯ ออกมำ ทำให้สกุลเงินในภูมิภำคเอเชียปรับตัวแข็งค่ำขึ้น
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 100.8 ในเดือนก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง
0.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน, ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนส.ค.
 ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.ปรับตัวขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. ขยายตัว 4.1%,
ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน ส.ค. ขยายตัวร้อยละ 2.3, FDI ในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 3.0% ในเดือน ส.ค. เมื่อเทียบรายปี , GDP ไตรมาส 2/2561 ขยายตัว
3.0%, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.ค. 2.01 ล้านล้านเยน
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.05% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: ผลสำรวจของมหำวิทยำลัยมิชิแกนระบุว่ำ ดัชนีควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 100.8 ในเดือน
ก.ย. หลังจำกแตะระดับ 96.2 ในเดือนส.ค., กระทรวงแรงงำนสหรัฐเปิดเผยว่ำ ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรำย
เดือน, กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้ำปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนส.ค. หลังจำกพุ่งขึ้น 0.7% ในเดือนก.ค.
ประเทศจีน: สำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS) เปิดเผยยอดค้ำปลีกเดือนส.ค.ปรับตัวขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรำยปี ซึ่งสูงกว่ำเดือน
ก.ค. ที่ปรับตัวขึ้น 8.8%, ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. ขยำยตัว 4.1% เมื่อเทียบเป็นรำยปี, ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือน ส.ค. ขยำยตัวร้อยละ
2.3 เมื่อเทียบเป็นรำยปี, กระทรวงพำณิชย์จีนเปิดเผยว่ำตัวเลข FDI ในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ขยำยตัว 2.3% เมื่อเทียบรำยปี แตะที่ 5.604 แสน
ล้ำนหยวน
ประเทศญี่ปุ่น: ธนำคำรกลำงญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 3.0% ในเดือน ส.ค. เมื่อเทียบรำยปี, สำนักงำน
คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 2/2561 ขยำยตัว 3.0% เมื่อเทียบเป็นรำยปี, กระทรวงกำรคลัง
ญี่ปุ่นเปิดเผยญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.ค. 2.01 ล้ำนล้ำนเยน (ประมำณ 1.812 หมื่นล้ำนดอลลำร์)
รำคำน้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวเพิ่มขึ้นประมำณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 61 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. ที่ระดับ 68.99 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.44 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิด
เป็น 1.9% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. ตลำดน้ำมันสัปดำห์นี้ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกกำรคำดกำรณ์ที่ว่ำมำตรกำรคว่ำบำตรของสหรัฐ
ต่ออิหร่ำนจะส่งผลให้ภำวะอุปทำนน้ำมันตึงตัว หลังจำกที่สหรัฐได้กดดันให้ประเทศต่ำงๆ ปฏิบัติตำมมำตรกำรคว่ำบำตรของสหรัฐต่อกำรนำเข้ำ
น้ำมันจำกอิหร่ำน นอกจำกนี้ ตลำดยังคงจับตำผลกระทบของพำยุเฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์ที่อำจมีต่อตลำดพลังงำน รวมไปถึงควำมเคลื่อนไหวล่ำสุด
เกี่ยวกับข้อพิพำทกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและจีน ซึ่งอำจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและลำมไปถึงควำมต้องกำรใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 กันยายน 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภำคกำรผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ย.จำกเฟดนิวยอร์ก, ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมำส
2/2561, ดัชนีกำรผลิตเดือนก.ย.จำกเฟดฟิลำเดลเฟีย, ยอดขำยบ้ำนมือสองเดือนส.ค.
 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดนำเข้ำ ยอดส่งออก และดุลกำรค้ำเดือนส.ค.
 ประเทศจีน: ดัชนีรำคำบ้ำนเดือนส.ค.
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