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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 328 ประจาวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ช่วงวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (ดับเบิลยูอีเอฟ) เผยว่าอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยประจาปี 61 ขึ้นมาอยู่
อันดับที่ 38 มีคะแนนเท่ากับ 67.5
• ในเดือน ก.ย. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 2.65 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.13% เมื่อเทียบรายปี และก่อให้เกิดรายได้
140,140 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.92% เมื่อเทียบรายปี
• ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. 61 อยู่ที่ระดับ 91.5 ปรับตัวลดลงจากระดับ 92.5 ในเดือน ส.ค.
• ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจาเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 48.6 ลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย
• กรมสรรพากรเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 ได้เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,916,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.0%
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.
เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (ดับเบิลยูอีเอฟ) เผยว่าอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยประจาปี 61 ขึ้นมาอยู่อันดับที่
38 มีคะแนนเท่ากับ 67.5 จากคะแนนเต็ม 100 ดีขึ้นกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่อันดับ 40 มีคะแนนเท่ากับ 66.3 ทั้งนีเ้ มื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกอาเซียน
บวก 3 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) ยกเว้นเมียนมาที่ไม่มีข้อมูล โดยประเทศไทยจัดอยู่อันดับที่ 6 จาก 12 ประเทศ โดยเป็นรองประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ มาเลเซีย และจีน, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ในเดือน ก.ย. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 2.65 ล้านคน ขยายตัว
เพิ่มขึ้น 2.13% เมื่อเทียบรายปี โดยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อให้เกิดรายได้ 140,140 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.92% เมื่อ
เทียบรายปี ทาให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 61 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวม 28.54 ล้านคน ขยายตัว 8.71% เมื่อเทียบรายปี และสร้างรายได้
รวม 1,490,458 ล้านบาท ขยายตัว 10.95% เมื่อเทียบรายปี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 91.5 ปรับตัวลดลง
จากระดับ 92.5 ในเดือน ส.ค. โดยค่าดัชนีฯ ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบด้านยอดคาสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุน
ประกอบการ และผลประกอบการ ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 98.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ
98.1 ในเดือน ส.ค. โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ทีค่ าดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยอดคาสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ต้นทุนประกอบการ และผล
ประกอบการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจาเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 48.6 ปรับตัวลดลงจากเดือน
ก่อนเล็กน้อย ส่วนดัชนีในอนาคตอยู่ที่ระดับ 50.5 ปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยเป็นผลมาจากปัญหาความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว, กรมสรรพากร
เผยว่า กรมสรรพากรเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 ได้เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,916,088 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนจานวน 123,278 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 7.0% และสูงกว่าเป้าหมายมูลค่า 46,688 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมาย 2.5%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวัน ศุกร์ที่ 12 ต.ค. โดยตลอด
สัปดาห์ ค่าเงินบาทค่อนข้างที่จะมีความผันผวน โดยตอนต้นสัปดาห์มีแรงกดดันให้มีแรงเทขายเงินดอลลาร์จากข้อขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะประเด็นสหรัฐฯ และซาอุดิอาราเบีย จากนั้นในช่วงกลางสัปดาห์มีผลการประชุมคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ระบุว่า
เฟดมีความจาเป็นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ส่งผลให้มีแรงเข้าซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และทาให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาในช่วงปลาย
สัปดาห์
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.1%, ดัชนีภาคการผลิตในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น 2.1 จุด สู่ระดับ 21.1, การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% และเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 2.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 9.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี, GDP ไตรมาสที่ 3/61 ขยายตัว 6.5%
• ประเทศญี่ปุ่น: ในเดือน ก.ย. ยอดการส่งออกของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 1.2% ในขณะที่ยอดการนาเข้าปรับตัวสูงขึ้น 7.0% แต่
ดุลการค้ายังคงเกินดุล 1.39 แสนล้านเยน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากขยับขึ้น 0.1% เช่นกันในเดือน ส.ค.,
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เผยว่าดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ในเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น 2.1 จุด สู่ระดับ 21.1,
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ส.ค. และเป็น
การเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
ประเทศจีน: สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ซึ่งสูงกว่าเดือน ส.ค. ที่มีการขยายตัว 2.3% ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดค้าปลีกเดือน
ก.ย. ปรับตัวขึ้น 9.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. ที่มีการขยายตัว 9%, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ในไตรมาสที่ 3/61 ขยายตัว 6.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยชะลอตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 2/61 ที่มีการขยายตัว 6.7%
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเผยว่า ในเดือน ก.ย. ยอดการส่งออกของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 1.2% ในขณะที่ยอดการ
นาเข้าปรับตัวสูงขึ้น 7.0% แต่ดุลการค้ายังคงเกินดุลทั้งสิ้น 1.39 แสนล้านเยน, กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผย
ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 3.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. ที่ระดับ 69.12 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.22 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. โดยมีสาเหตุมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลใน
ตะกร้าเงิน ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการน้ามันจากจีนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้สัญญาน้ามันดิบยังได้แรงหนุนจากการเข้า
ซื้อเก็งกาไร หลังราคาน้ามันดิบร่วงลงสองวันติดต่อกัน ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (22-26 ตุลาคม 2561)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน ต.ค. โดยเฟดสาขาริชมอนด์, ดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาค
บริการขั้นต้นเดือน ต.ค. จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ส.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ย.
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