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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 326 ประจาวันที่ 8 ตุลาคม 2561

ช่วงวันที่ 1–5 ตุลาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•
•
•
•

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 1.33%YoY ปรับตัวเพิ่มขึ้นในลักษณะชะลอตัว
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 82.3 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับปรุงเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสกัดหนี้เสียและการเก็งกาไร
กกร. ปรับเพิ่มกรอบล่างของประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 61 เป็น 4.4-4.8% จากเดิม 4.3-4.8%
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ยังคงคาดการณ์ว่าการส่งออกไทยทั้งปี 61 จะเติบโต 9%
ธนาคารโลกได้ปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัว (จีดีพี) ของไทยขยายตัว 4.5% ในปี 61
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเบิกจ่ายรวมคิดเป็นร้อยละ 92.0 ต่ากว่าปีก่อนร้อยละ 2.6
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.74 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค.)

สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เผยว่ำอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 1.33% เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ปรับตัวเพิ่มขึ้นในลักษณะชะลอตัว และเป็นกำรสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน โดยมีสำเหตุสำคัญจำกรำคำ
พลังงำนที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่รำคำอำหำรสดลดลง, ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยว่ำ ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 82.3 ลดลงจาก 83.2 ในเดือน ส.ค. โดยปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมำจำกมำ
จำกจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง ส่งผลให้ธุรกิจต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวของจีนกำลังซื้อหำยไป, รำคำน้ำมันสูงขึ้นทะลุ 30 บำทต่อ
ลิตร, รำคำสินค้ำเกษตรเริ่มลดลงอีกครั้ง และควำมกังวลเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำ, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับปรุงเกณฑ์การกากับ
ดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยกำหนดให้มีเงินดำวน์ขั้นต่ำสำหรับกำรกู้หลังที่ 2 ขึ้นไป หรืออยู่อำศัยที่มีมูลค่ำ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป โดยต้องวำง
ดำวน์อย่ำงน้อย 20% ของมูลค่ำหลักประกัน และปรับเกณฑ์กำรนับสินเชื่อ top-up ที่ใช้หลักประกันเดียวกันให้สะท้อนควำมเสี่ยงมำตรกำรนี้
โดยคำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป เฉพำะกับกำรขอกู้ครั้งใหม่ และไม่มีผลกระทบสำหรับกำรซื้อบ้ำนหลังแรก
ที่ประชุมคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) มองว่ำเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังยังมีแนวโน้มขยำยตัว แต่อำจจะไม่สูงเท่ำช่วง
ครึ่งปีแรก จำกผลของปัจจัยฐำนเปรียบเทียบซึ่งคำดว่ำจะทำให้กำรส่งออกและกำรท่องเที่ยวเติบโตในอัตรำที่ชะลอตัวลง ทำให้ กกร. ปรับเพิ่ม
กรอบล่างของประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 61 เป็น 4.4-4.8% จากเดิม 4.3-4.8%, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ
ไทย (สรท.) ยังคงคาดการณ์ ว่าการส่งออกไทยทั้งปี 61 จะเติบโต 9% บนสมมติฐำนค่ำเงินบำทอยู่ที่ 33.0 (+/- 0.5) บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ,
ธนำคำรโลก สำนักงำนประเทศไทย เผยว่ำ ธนาคารโลกได้ปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัว (จีดีพี) ของไทยขยายตัว 4.5% ในปี 61 (จำก
เดิมเดือน เม.ย. ที่คำดว่ำจะขยำยตัว 4.1%) โดยกำรขยำยตัวที่ 4.5% ถือเป็นอัตรำกำรขยำยตัวที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี, กรมบัญชีกลำง เผยว่ำใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเบิกจ่ายรวมคิดเป็นร้อยละ 92.0 ต่ากว่าปีก่อนร้อยละ 2.6 โดยรำยจ่ำยลงทุนเบิกจ่ำยได้จำนวน 373,034
ล้ำนบำทของวงเงินงบประมำณ 659,781 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.5 ต่ำกว่ำปีก่อนร้อยละ 9.4
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.08 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าเล็กน้อยจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. โดย
เป็นไปในทิศทำงเดียวกับค่ำเงินในภูมิภำค ทั้งนี้มีกำรคำดกำรณ์มำตลอดสัปดำห์ว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐฯจะขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในกำรพิจำรณำครั้ง
ต่อไป อีกทั้งคำดกำรณ์ถึงตัวเลขทำงเศรษฐกิจสหรัฐฯจะออกมำในทิศทำงบวก ทำให้มีกำรซื้อดอลลำร์ สรอ. เพื่อเก็งกำไร
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นสุดท้ายชะลอตัว ลงสู่ระดับ 53.5 ในเดือน ก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.6 ในเดือน ก.ย., การจ้างงานภาคเอกชนในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 230,000 ตาแหน่ง, ดัชนีภาค
บริการพุ่งขึ้นสู่ระดับ 61.6 ในเดือน ก.ย., คาสั่งซื้อภาคโรงงานพุ่งขึ้น 2.3% ในเดือน ส.ค.
• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ 50.8 ในเดือน ก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการปรับตัวขึ้น
แตะ 54.9 ในเดือน ก.ย.
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 54.7
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. ขยับตัวขึ้นแตะระดับ 43.4
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มำร์กิตเผยว่ำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายชะลอตัวลงสู่ระดับ 53.5 ในเดือน ก.ย. (จำก
ระดับ 54.8 ในเดือน ส.ค.) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน สำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.6 ใน
เดือน ก.ย. จำกระดับ 54.7 ในเดือน ส.ค., ADP และมูดี้ส์ อนำลิติกส์ เผยว่ำการจ้างงานภาคเอกชนในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 230,000 ตาแหน่ง
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ., สถำบันจัดกำรด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM) เผยว่ำ ดัชนีภาคบริการของสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 61.6 ใน
เดือน ก.ย. จำกระดับ 58.5 ในเดือน ส.ค., กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเผยว่ำคาสั่งซื้อภาคโรงงานพุ่งขึ้น 2.3% ในเดือน ส.ค. หลังจำกลดลง 0.5%
ในเดือน ก.ค.
ประเทศจีน: สำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน เผยว่ำ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ 50.8 ในเดือน ก.ย. ลดลง
จำกระดับ 51.3 ในเดือน ส.ค. ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการปรับตัวขึ้นแตะ 54.9 ในเดือน ก.ย. จำกระดับ 54.2 ในเดือน ส.ค.
สหภาพยุโรป: มำร์กิตเผยว่ำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 54.7 ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกระดับ 54.4 ในเดือน ส.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบำลญี่ปุ่นเผยว่ำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. ขยับตัวขึ้นแตะระดับ 43.4 จำกระดับ 43.3 ใน
เดือน ส.ค.
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญำน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค. ที่ระดับ 74.34 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิดเป็น
1.6% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. โดยสัญญำน้ำมันดิบยังคงได้แรงหนุนจำกกำรคำดกำรณ์ที่ว่ำปริมำณน้ำมันดิบในตลำดโลกจะ
ลดลงเนื่องจำกมำตรกำรคว่ำบำตรอิหร่ำน นอกจำกนั้นสัญญำน้ำมันดิบยังได้แรงหนุนจำกรำยงำนแท่นขุดเจำะน้ำมันในสหรัฐที่มีกำรใช้งำนลดลง
2 แท่น สู่ระดับ 1,052 แท่น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 ตุลาคม 2561)
• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย., สต็อกสินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งเดือน ส.ค., อัตรำเงินเฟ้อเดือน ก.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย.
• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคบริกำรเดือน ก.ย. จำกไฉซิน
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