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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 330 ประจาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ช่วงวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา








เงินเฟ้อเดือน ต.ค. โตแตะ 1.23%
ธปท.คง “กรอบเงินเฟ้อ” ปี 2562 ตามเป้าหมายเดิม 1-4%
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ย.61 ลดลง 2.6% โดย Q3/ 61 ยังขยายตัว 1%
สนค.ยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกทั้งปีโต 8%
คาดสินเชื่อรายย่อยพุ่ง 'บ้าน-เช่าซื้อ' คึกคักไตรมาส 4
ยกระดับโลจิสติกส์ เอสเอ็มอีตื่นตัวรับการค้ายุคใหม่-ธพว.จ่อออกสินเชื่อรองรับ
ค่าเงินบาทประจาวันที่ 2 พ.ย. 61 อยู่ที่ 32.91 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อนจากสงครามการค้ารอบ
ใหม่และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีเกินคาด
ผู้อำนวยกำร สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค. ) กระทรวงพำณิชย์ เปิดเผยว่ำ ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป หรืออัตรำเงินเฟ้อ
เดือนต.ค. อยู่ที่ 102.63 ขยำยตัว 1.23% จำกตลำดคำด 1.3% และหำกเทียบเดือน ก.ย.61 ขยำยตัว 0.06% โดยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16
จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในหมวดพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้้ามัน และอาหาร ส่วนในช่วง 2 เดือนที่เหลือปีนี้อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบค่อย
เป็นค่อยไป
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)คำดกำรณ์เงินเฟ้อพื้นฐำนปี 61 อยู่ที่ 1.2% มีทิศทำงขำขึ้นตำมรำคำน้ำมันที่สูงขึ้นเกิดจำกฝั่งซัพพลำย
โดยธปท. คงกรอบเป้ำหมำยในปี 2561 และ 2562 ไว้ที่ 1-4% ต่อปี ซึ่งได้คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นตามราคาน้้ามันที่มีแนวโน้มขาขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่ม
สูงมาก เพราะปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็ว ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยน่าจะเป็นผลมาจากปัจจุบันที่มีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ กระแส
โลกาภิวัตน์ที่ท้าให้คนสามารถหาสินค้าที่มีราคาทดแทนกันได้ ซึ่งหลายๆ ประเทศก็เป็นภาวะเช่นนี้ อย่างกรณีสหรัฐก็เช่นกันที่เศรษฐกิจโตขึ้นแต่เงินเฟ้อ
ไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่ำ ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) เดือน ก.ย.61 อยู่ที่ 111.20 ปรับลดลง 2.56%
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนีในไตรมำส 3/61 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.0% ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 61 ยังคงขยำยตัว 2.9% (จาก 9
เดือนปี 60 ขยายตัว 1.9%) สาเหตุที่ดัชนี MPI เดือน ก.ย.61 ลดลงครั้งแรกในรอบ 16 เดือน เนื่องจำกกำรหดตัวของกำรส่งออกของรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ, อัญมณีและเครื่องประดับ, ผลิตภัณฑ์ยำง, แผงวงจรไฟฟ้ำ, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบโดยกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมหดตัวลดลง
1.4% ส้าหรับอุตสาหกรรมส้าคัญที่ส่งผลบวกในเดือน ก.ย.นี้ ได้แก่ น้้าตาลทราย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ น้้ามันปิโตรเลียม เสื้อผ้าส้าเร็จรูป(ผ้าทอ) และ
เครื่องปรับอากาศ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ หรือ สนค. กระทรวงพำณิชย์ มีเป้ำหมำยส่งออกปี 2561 ที่ร้อยละ 8 โดย 3 เดือนที่
เหลือของปีนี้ เฉลี่ยต้องส่งออกต้องได้เดือนละ 2.1 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าในช่วงเดือนกันยายน ที่ขยายตัวติดลบ เป็นครั้งแรกในรอบ 19 เดือน ที่
ร้อยละ 5.2 นั้น เป็นเพราะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน เริ่มส่งผลกระทบต่อไทย โดยผลกระทบทางตรงจากการที่สหรัฐฯขึ้นภาษีสินค้าน้าเข้าในกลุ่ม
โซลาเซล ท้าให้การส่งออกของไทย ติดลบถึงร้อยละ 77 เครื่องซักผ้า เหล็กบางชนิดและอลูมิเนียม รวมติดลบร้อยละ 60
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยภำพรวมสินเชื่อสุทธิของธนำคำรพำณิชย์ในเดือน ก.ย. ปี 61 เพิ่มขึ้น จำกเดือนก่อน 3.76 พันล้ำนบำท
หรือ 0.03% เป็น 11.34 ล้านล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยฤดูกาลที่ ความต้องการสินเชื่อในไตรมาสที่ 3 มักชะลอตัว แต่จากสินเชื่อรายย่อย ที่
ขยายตัวได้ดีทุกประเภท จึงท้าให้ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิรวมในเดือนนี้ ยังปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนและไตรมาสก่อน รวมทั้งขยายตัวได้
ถึง 5.78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมกับมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทยเผยผลสำรวจ
สำรวจรูปแบบกำรใช้และกำรจัดกำรโลจิสติกส์เอสเอ็มอีไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 1,221 ตัวอย่างพบว่า เอสเอ็มอีไทยมีการท้ากิจกรรมโลจิสติกส์
ที่หลากหลายโดยจะท้าเองยกเว้นแค่กำรจัดส่งสินค้ำที่จะใช้วิธีว่ำจ้ำงผู้อื่น มองว่าปัจจุบันระบบโลจิสติกส์มีความส้าคัญระดับปานกลางและ
เชื่อว่าจะมีความส้าคัญมากในอีก 6 เดือนและ 1 ปีข้างหน้า เอสเอ็มอีรายย่อยยังตื่นตัวในการน้าเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์ไปสู่ยุค
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4.0 น้อย เนื่องจากมองว่าธุรกิจตัวเองมีขนาดเล็กจึงไม่มีความจ้าเป็น รวมถึงบางส่วนมีปัญหาเรื่องเงินทุน ส่งผลให้มีต้นทุนการประกอบธุรกิจใน
ส่วนของโลจิสติกส์สูงถึงร้อยละ 16 หรือสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาทของจีดีพี มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่เฉลี่ยแค่ร้อยละ 7 ดังนั้นหากไม่ปรับตัว
อาจกระทบต่อความสามารถการแข่งขันในอนาคต ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ผู้ประกอบการนิยมมากที่สุดคือไปรษณีย์ไทย ร้อยละ 20.37,เคอร์รี่
ร้อยละ 20.6,บริษัทขนส่ง จ้ากัด ร้อยละ 16.76,LINE MAN ร้อยละ 12.78 เป็นต้น ธพว.
ค่ำเงินบำทวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 61 อยู่ที่ 32.91 บำท ต่อดอลลำร์ สรอ. แข็งค่ำขึ้นจำกสัปดำห์ก่อน (33.03 บำท ต่อดอลลำร์ สรอ.) โดยใน
สัปดำห์นี้เงินบำทอ่อนค่ำมำกที่สุดในรอบ 2 เดือนในช่วงต้นสัปดำห์ เนื่องจากสหรัฐฯเตรียมรีดภาษีจีน นอกจากนี้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่
ออกมาในทิศทางเชิงบวกส่งผลให้นักลงทุนหันมาถือเงินดอลลาร์ สรอ.เพิ่มมากขึ้น แต่กลับมาแข็งค่าในช่วงท้ายสัปดาห์จากแรงซื้อพันธบัตรไทย และดุล
บัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นในเดือนก.ย.

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน,
ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ร่วงลง 2.1% สู่ระดับ 57.7 ในเดือนต.ค., คาสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนก.ย.,
อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.7%
 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 53.9, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
เดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 50.2
 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกเดือนก.ย.ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผย ดัชนีรำคำกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐำนเพิ่มขึ้น 0.2%
ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรำยเดือน หลังจากที่ทรงตัวในเดือนส.ค., ผลส้ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุดัชนีภำคกำรผลิต
ของ ISM ร่ วงลง 2.1% สู่ระดับ 57.7 ในเดื อนต.ค. หลั งจากแตะระดั บ 59.8 ในเดื อ นก.ย., กระทรวงพาณิ ชย์ส หรัฐ เปิด เผยค ำสั่ ง ซื้ อ
ภำคโรงงำนของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนก.ย. หลังจากพุ่งขึ้น 2.6% ในเดือนส.ค., กระทรวงแรงงำนสหรัฐรำยงำนอัตรำกำรว่ำงงำน
ทรงตัวที่ระดับ 3.7% ส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนต.ค. โดยเพิ่มขึ้น 250,000 ต้าแหน่ง
ประเทศจีน : ส้านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคบริกำรเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 53.9
ซึ่งชะลอตัวจากระดับ 54.9 ในเดือนก.ย. ส้าหรับดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 50.2 ซึ่งชะลอตัวลงจาก
ระดับ 50.8 ในเดือนก.ย.
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการค้าญี่ปุ่นเปิดเผยยอดค้ำปลีกเดือนก.ย.ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรำยปี
รำคำน้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 6.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พ.ย. ที่ระดับ 63.14 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว ลดลง 4.45 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 6.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค. ตลอดทั้งสัปดาห์สัญญาน้้ามันดิบปรับตัวลดลงเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้้ามันล้นตลาด
ภายหลังสหรัฐประกาศผ่อนผันให้ 8 ประเทศยังคงสามารถน้าเข้าน้้ามันจากอิหร่านได้หลังวันที่ 4 พ.ย. ทั้งนี้ในรายงานระบุว่า โอเปกเพิ่มการผลิต
น้้ามันเป็น 33.31 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งสูงสุดที่นับตั้งแต่ปี 2559 ส่วนข้อมูลจากกระทรวงพลังงานของรัสเซียเผยว่า รัสเซียผลิตน้้ามัน 11.41 ล้านบาร์เรล/วัน
ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5-9 พฤศจิกายน 2561)
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนต.ค.จากมาร์กติ , ดัชนีภาคบริการเดือนต.ค. จากสถาบันจัดการด้าน
อุปทานของสหรัฐ (ISM)
 ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนก.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ย., ทุนส้ารองเงินตราต่างประเทศเดือนต.ค.
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