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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 345 ประจาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ช่วงวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•

สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 61 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน
คปป. มีมติไม่ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการปกป้อง (เซฟการ์ด) เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ เป็นครั้งที่ 3
ก.พาณิชย์ กาหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
ปลัด ก.คลัง เผยว่าว่าเร็วๆ นี้ จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างกระทรวงการคลัง กับพันธมิตรใหม่
ในการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาต
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.28 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.พ.

นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการดาเนินงาน
ของระบบธนาคารพาณิชย์ว่าสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ ในปี 61 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่
ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ในปี 62 คาดว่าสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 6-7% จากปีก่อนหน้า โดยมาจากสินเชือ่
ที่ต่อเนื่องจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ และการลงทุนเพิ่มของภาคเอกชน ในขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จะยังทรงตัว
ในระดับใกล้เคียงกับปี 61
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (คปป.) ที่มี
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เป็นประธานได้มีมติไม่ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการปกป้อง (เซฟการ์ด) เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ
เป็นครั้งที่ 3 หลังจากได้ต่ออายุการใช้มาตรการมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 56 - 26 ก.พ. 59 และขยายเวลาครั้งที่ 2 ออกไป
จนถึงวันที่ 26 ก.พ. 62 เนื่องจากพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วไม่พบว่าการนาเข้าเหล็กชนิดดังกล่าวสร้างให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่
อุตสาหกรรมเหล็กภายในของไทย หรือคุกคามอุตสาหกรรมภายในอันเนื่องมาจากการนาเข้าที่เพิ่มขึ้น
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกาหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
จัดระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยกาหนดให้นาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น เพื่อป้องกันการลักลอบและ
นาเข้ามะพร้าวผิดกฎหมาย, นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารทหารไทยเผยว่า เร็วๆ นี้ จะมีการลง
นามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างกระทรวงการคลังกับพันธมิตรใหม่ในการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยกับธนาคาร
ธนชาต (ซึ่งหลังควบรวมกิจการแล้ว ธนาคารธนชาตจะเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารทหารไทย) โดยในขณะนี้ได้ข้อสรุปหมดแล้วเหลือเพียงรายละเอียด
เล็กน้อยในฝั่งของผู้ถือหุ้นต่างชาติของทั้งสองธนาคาร
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.28 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.พ.
โดยในระหว่างสัปดาห์ ค่าเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้น โดยเงินบาทขยับแข็งค่าในช่วงต้นสัปดาห์ สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของค่าเงินและตลาด
หุ้นในภูมิภาค ท่ามกลางความหวังว่าสหรัฐฯ และจีนอาจสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันได้ นอกจากนั้นเงินดอลลาร์ฯ ยังได้รับแรง
กดดันเพิ่มเติมจากความคิดเห็นที่สนับสนุนการชะลอเวลาการขึ้นดอกเบี้ยจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟด ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ มี
สัญญาณอ่อนแอ โดยเฉพาะยอดค้าปลีก และจานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน, ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมในเดือน
ม.ค. ลดลง 3.2 จุด เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
• ประเทศจีน: ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 3.284 แสนล้านหยวน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ในเดือน ม.ค.
เพิ่มขึ้น 0.1%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. ขยายตัว 1.7%, ยอดส่งออกเดือน ม.ค. ขยายตัว 13.9% และยอดนาเข้า
เพิ่มขึ้น 2.9%
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.6%, GDP ไตรมาสที่ 4/61 ขยายตัว 1.4%
• ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หลังจากปรับเพิ่มขึน้
0.1% ในเดือน พ.ย., สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมในเดือน ม.ค. ลดลง 3.2 จุด สู่
ระดับ 101.2 จุด
ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีน (PBOC) เผยว่ายอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 3.284 แสนล้านหยวน เมื่อเทียบเป็น
รายปี อยู่ที่ระดับ 3.23 ล้านล้านหยวน (4.77 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ), สานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ในเดือน
ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ธ.ค. ที่ขยายตัว 0.9%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. ขยายตัว 1.7%
เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ธ.ค. ที่ขยายตัว 1.9%, สานักงานศุลกากรจีนเผยว่ายอดส่งออกในเดือน ม.ค. ขยายตัว 13.9% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี ขณะทีย่ อดนาเข้าเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่นเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากที่มีการ
ขยายตัว 1.5% ในเดือน ธ.ค., สานักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 4/61 ขยายตัว 1.4%
เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.พ. ที่ระดับ 55.59 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.87 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 5.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. โดยได้ปัจจัยหนุนจากสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่ง
ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าล่าสุด ได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความต้องการพลังงาน นอกจากนี้สานักงานพลังงานสากล (IEA) ได้
เปิดเผยรายงานปริมาณน้ามันทั่วโลกลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล/วัน สู่ระดับ 99.7 ล้านบาร์เรลในเดือน ม.ค. ทาให้ปริมาณน้ามันโลกตึงตัวขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 กุมภาพันธ์ 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ธ.ค., ดัชนีการผลิตเดือน ก.พ. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือน ก.พ. จากมาร์กิต
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ก.พ. จากสถาบัน ZEW, ความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเบื้องต้นเดือน ก.พ., ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเบื้องต้นเดือน ก.พ. จากมาร์กิต
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ธ.ค., ยอดนาเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ม.ค.
• ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 4/61
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