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เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/61 ขยายตัว 3.7% เร่งตัวขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 3.2% ส่งผลให้จีดีพีรวมท้ังปี 61 ขยายตัว 4.1% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวได้ 4% ถือเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุด
ในรอบ 6 ปี ในขณะเดียวกัน สศช. คาดว่า จีดีพีในปี 62 จะขยายตัวระหว่าง 3.5-4.5% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 4% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน, การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนและการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม, การเร่งตัวของการลงทุน
ภาครัฐ, การเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าส่งออกปี 62 จะขยายตัว 4.1%, การบริโภคและการลงทุนเอกชนขยายตัว 4.2% 
และ 5.1%, เงินเฟ้ออยู่ในช่วง 0.5-1.5%, บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 6.2% ของจีดีพี และค่าเงินบาทอยู่ในช่วง 31.5-32.5 บาทต่อเหรียญฯ 

ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เผยว่า การส่งออกในเดือน ม.ค. มีมูลค่า 18,994 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. 
ลดลง 5.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 61 ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 
23,026 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 13.99% ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลมูลค่า 4,032 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. โดยสาเหตุส าคัญมาจาก
ความกังวลเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร กอปรกับค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มแข็งค่า
มากกว่าประเทศอื่นท าให้สินค้าส่งออกของประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 93.8 ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61 ซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 93.2 เนื่องจากการบริโภคในประเทศและการใช้จ่ายภาครัฐ และการเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจและภาคการผลิตโดยเฉพาะส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตามดัชนีความเช่ือมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ี 104.1 จาก
เดือน ธ.ค. 61 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 105.9 และเป็นค่าที่ต่ าสุดในรอบ 7 เดือนนับตั้งแต่ ก.ค. 61 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก, ค่าเงินบาท
ที่แข็งค่าเพิ่มขึ้น และสงครามการค้า นอกจากน้ัน ส.อ.ท.ยังได้เผยว่า ยอดผลิตรถยนต์เดือน ม.ค. อยู่ท่ี 179,595 คัน เพ่ิมขึ้น 8.06% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.32 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 
โดยในระหว่างสัปดาห์นั้นค่าเงินบาทได้เคลื่อนไหวไปอยู่ในระดับที่แข็งค่าสุดในรอบกว่า 5 ปี ที่ 31.07 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ก่อนจะอ่อนค่าลง
ในช่วงปลายสัปดาห์ สอดคล้องกับทิศทางของเงินหยวน และสกุลเงินอ่ืนๆ ในภูมิภาค ท่ามกลางความคาดหวังต่อสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจา
ทางการค้าสหรัฐฯ-จีน กอปรกับมีปัจจัยลบจากตัวเลขการส่งออกของไทยท่ีหดตัวลงมากกว่าคาดในเดือน ม.ค. 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์–1 มีนาคม 2562 

 

 

ปีที่ 6 ฉบับที ่346 ประจ าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• จีดีพีในไตรมาส 4/61 ขยายตัว 3.7% ส่งผลใหจ้ีดีพีรวมท้ังปี 61 ขยายตัว 4.1% และคาดว่า จีดีพีในปี 62 จะขยายตัว
ระหว่าง 3.5-4.5% โดยมีค่ากลางอยูท่ี ่4% 

• ยอดการส่งออกเดือน ม.ค. ติดลบ 5.7% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและค่าเงินบาทแข็งค่า 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. อยูท่ี่ระดับ 93.8 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย 

• ยอดผลิตรถยนต์เดือน ม.ค. อยู่ท่ี 179,595 คัน เพ่ิมขึ้น 8.06% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.32 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.พ. 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นแตะ 55.8 จากระดับ 54.4 เมื่อเดือน ม.ค., สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ เผยว่ายอดขายบ้านมือสองใน
เดือน ม.ค. ลดลง 1.2% สู่ระดับ 4.94 ล้านยูนิต, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่ายอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนในเดือน ธ.ค. เพ่ิมขึ้น 1.2% หลังจาก
เพิม่ขึ้น 0.7% ในเดือนก่อนหน้า 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ก.พ. อยู่ที่
ระดับ 51.4 จากระดับ 51.0 ในเดือน ม.ค., คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เผยว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 
0.5 จุด จากเดือน ม.ค. ที่อยู่ในระดับต่ าที่สุดในรอบ 1 ปีครึ่ง 

ประเทศญี่ปุ่น:  กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดส่งออกในเดือน ม.ค. ร่วงลง 8.4% หลังจากลดลง 3.9% ในเดือน ธ.ค. 61 ขณะที่
ยอดน าเข้าลดลง 0.6% ทให้ยอดขาดดุลการค้าอยู่ท่ี 1.42 ล้านล้านเยน (1.279 หมื่นล้านดอลลาร์), รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่ายอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักร
พ้ืนฐานเดือน ธ.ค. ปรับตัวลดลง 0.1% จากเดือนก่อน แตะระดับ 8.626 แสนล้านเยน (ประมาณ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ), กระทรวงการ
ท่องเที่ยวญี่ปุ่นเผยว่าตัวเลขประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7.5% เมื่อเทียบรายปี 
แตะระดับ 2,689,400 คน 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. ที่ระดับ 57.26 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.67 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.พ. โดยได้แรงหนุนจากจ านวนแท่นขุดเจาะน้ ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน ซึ่งมีจ านวนลดลง 4 
แท่นในสัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับ 853 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งช่วยคลายความวิตกในตลาดเกี่ยวกับสต็อกน้ ามันที่พุ่งขึ้นในสหรัฐ และนอกจากน้ีตลาดยัง
ได้แรงหนุนจากแนวโน้มการท าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (25 กุมภาพันธ์–1 มีนาคม 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ธ.ค., ความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ.จาก Conference Board, 
ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ธ.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที ่4/61 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือน ธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ม.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.พ. จาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ก.พ. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นแตะ 
55.8, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ม.ค. ลดลง 1.2% สู่ระดับ 4.94 ล้านยูนิต, ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนในเดือน ธ.ค. เพ่ิมขึ้น 1.2% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 51.4, 
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 0.5 จุด 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดน าเข้าในเดือน ม.ค. ลดลง 0.6%, ยอดน าเข้าในเดือน ม.ค. ลดลง 0.6%, ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานเดือน ธ.ค. 
ปรับตัวลดลง 0.1% จากเดือนก่อน, ประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 7.5% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


