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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 336 ประจาวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ช่วงวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ก. พาณิชย์ ผนึก 34 บริษัทเอกชนจัดมหกรรมลดราคาสินค้า โดยคาดหวังว่าจะทาให้เงินสะพัด 5.5 หมื่นล้านบาท
• ในช่วง 9 เดือนของปี 61 นักลงทุนให้ความสนใจยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล รวม 135 โครงการ
เงินลงทุนรวม 12,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 405%
• รมว.คลัง ชี้เศรษฐกิจไทยผ่านจุดสูงสุดแล้ว โดยไตรมาสที่ 4/61 จะชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3/61 ที่ขยายตัว 3.3%
• ในช่วง 2 เดือนแรกของปี งปม. 2562 รัฐวิสาหกิจได้ส่งเงินเข้ารัฐรวม 6 หมื่นล้าน
• ก.พาณิชย์ มั่นใจว่ายอดการส่งออกปี 61 จะเติบโตไม่น้อยกว่า 8% ส่วนปี 62 ยืนตัวเลข 8% ไว้เป็นเป้าในการทางาน
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.77 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับภาคเอกชนจานวน 34 ราย จัดมหกรรมลดราคาสินค้า
ภายใต้ชื่องาน "ลดหนักจัดเต็มนิว เยียร์ แกรนด์ เซลส์" ด้วยการลดราคาจาหน่ายสินค้าในหมวดอาหาร/เครื่องดื่ม ของใช้ประจาวัน เครื่องครัว
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ทั่วประเทศสูงสุด 80% ในระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 61-9 ม.ค. 62 เป็นเวลา 28 วัน คาดว่าตลอด
งานมียอดขายรวม 55,000 ล้านบาท, นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เผยว่า ในช่วง 9 เดือน
ของปี 61 นักลงทุนให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล
รวม 135 โครงการ เงินลงทุนรวม 12,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 405% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 2,524 ล้านบาท โดยกิจการที่มีผู้ยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจานวนมาก ได้แก่ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ การให้บริการแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลคลาวด์เซอร์วิสและศูนย์บ่มเพาะด้าน
นวัตกรรม เป็นต้น
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ให้ความเห็นว่าแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ต่อจากนี้จะไม่ดีเหมือนครึ่งปีแรกที่
เติบโต 4.8% โดยไตรมาสที่ 4/61 จะชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 3/61 ที่ขยายตัวได้ 3.3% เช่นเดียวกันเศรษฐกิจปี 62 ที่มีการเลือกตั้ง
ก็น่าจะเติบโตลดลงด้วย แต่ยังสามารถขยายตัวได้มากกว่า 4%, สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยว่า ในช่วง 2 เดือน
แรกของปี งปม. 2562 (ต.ค.-พ.ย. 61) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนาส่งรายได้แผ่นดินจานวน 60,425 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการจานวน
10,956 ล้านบาท หรือ 22% ของเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในปี งปม. 2562, อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ก.พาณิชย์ มั่นใจว่ามูลค่าการส่งออกของไทยในปี 61 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 60 ได้ตามเป้าหมาย 8% เนื่องจากในขณะ
นี้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนชะลอระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปชั่วคราว 90 วัน ขณะที่ในปี 62 กระทรวงฯ ยังคงยืนเป้าหมายมูลค่าการ
ส่งออกไว้ที่ 8% เพื่อเป็นเป้าในการทางาน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.77 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.
โดยค่าเงินบาทค่อยๆ แข็งค่าขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทิศทางค่าเงินหยวนและสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับ
ประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนลงบางส่วน หลังมีรายงานข่าวระบุว่า จีนอาจพิจารณาปรับลดอัตราภาษีนาเข้ารถยนต์จาก
สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี เงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้ นในช่วงปลายสัปดาห์ หลัง ECB ปรับลดตัวเลขประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนลง
ประกอบกับน่าจะมีแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชันก่อนการประชุมเฟด (18-19 ธ.ค.)
-1-

Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน, ยอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น
0.2%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.6
• ประเทศจีน: ยอดส่งออกในเดือน พ.ย. ขยายตัว 10.2%, ยอดนาเข้าในเดือน พ.ย. ขยายตัว 7.8%, ดุลการค้าในเดือน พ.ย.
เกินดุลที่ระดับ 3.0604 แสนล้านหยวน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย.ขยายตัว 2.2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน
พ.ย.ขยายตัว 2.7%
• ประเทศญี่ปุ่น: GDP ไตรมาสที่ 3/61 ลดลง 2.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.3%, บัญชีเดินสะพัด
ในเดือน ต.ค. เกินดุล 1.31 ล้านล้านเยน
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากพุ่ง
ขึ้น 0.6% ในเดือน ต.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากพุ่งขึ้น 1.1% ในเดือน ต.ค., มาร์กิต
เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้น ในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.6 หลังจากแตะระดับ
54.7 ในเดือน พ.ย.
ประเทศจีน: สานักงานศุลกากรจีนรายงานว่ายอดส่งออกในเดือน พ.ย. ขยายตัว 10.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะทีย่ อดนาเข้าใน
เดือน พ.ย. ขยายตัว 7.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนดุลการค้าในเดือน พ.ย. เกินดุลที่ระดับ 3.0604 แสนล้านหยวน, สานักงานสถิติแห่งชาติ
จีนรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. ขยายตัว 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งลดลงจากระดับ 2.5% ในเดือน ต.ค., ดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ขยายตัว 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่า GDP ไตรมาสที่ 3/61 ลดลง 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่าดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ต.ค. เกินดุล
1.31 ล้านล้านเยน หรือราว 1.165 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตั วลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. ที่ระดับ 51.2 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัว ลดลง 1.41 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. โดยสัญญาน้ามันปิดตลาดในแดนลบหลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีน ซึ่ง
สร้างความวิตกเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ามันของจีน อีกทั้งสงครามการค้ากับสหรัฐทาให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อความต้องการใช้
น้ามัน นอกจากนี้ตัวเลขการกลั่นน้ามันของจีนในเดือน พ.ย. ได้ลดลงด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวของอุปสงค์น้ามันด้วยเช่นกัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 ธันวาคม 2561)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาคการผลิตเดือน ธ.ค. จากเฟดนิวยอร์ก, ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาสที่ 3/2561, ยอดขายบ้าน
มือสองเดือน พ.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดนาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ย., ธนาคารกลางญีป่ ุ่นประชุมนโยบายการเงินและแถลง
มติอัตราดอกเบี้ย
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขราคาบ้านเดือน พ.ย.
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