
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 

 

   

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ก.พ. 62 เท่ากับ 82.0 ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 2 เป็นผลจากปัจจัยบวก คือ มีการประกาศวันเลือกตั้งชัดเจน นักท่องเที่ยวจีนกลับมา และสัญญาณการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ 
และจีนมีทิศทางที่ดี แต่ผู้บริโภคยังกังวลราคาสินค้าเกษตรตกต่่า เทรดวอร์ยังยืดเยื้อ และเบร็กซิตไม่ชัดเจน ในขณะที่ดัชนีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 69.0 ดัชนีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานท่าอยู่ที่ระดับ 77.1 และรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 99.9 
ซึ่งเป็นดัชนีความเช่ือมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ 

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผล การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ระบบช าระเงินของประเทศ (National e-
Payment) 5 โครงการถือว่าบรรลุตามเป้าหมาย โดยโครงการที่ 1 ระบบการช่าระเงินแบบ Any ID และโครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตร ปัจจุบันมี
ผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกประเภทแล้ว 46.5 ล้านราย และมีปริมาณธุรกรรม 1,100 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่าธุรกรรม 5.8 ล้านล้านบาท ขั้นตอนต่อไป
จะมุ่งส่งเสริมให้ ดิจิทัล เพย์เมนต์ เป็นหลักในการช่าระเงิน 

รองปลัด กระทรวงการคลัง ในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชี เปิดเผย การบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS9) จะไม่มีการเลื่อนออกไปอีก 
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปีแล้ว ดังนั้น จะคงเริ่มใช้ IFRS9 ในปี 2563 เนื่องจากขณะนี้ได้มีการเตรียมปรับระบบ
ต่าง ๆ ไว้รองรับหมดแล้ว อย่างไรก็ดี จะมีเฉพาะในส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ที่ยังไม่พร้อม และจะมีการขอขยายเวลาออกไปอีก 5 ปี 

คลังจัดงบเพ่ิมเติม 3 หมื่นล้านเข้ากองทุนประชารัฐ ภายในเดือนมี.ค.นี้ เพื่อน่าไปใช้ในโครงการบัตรคนจน เนื่องจากเงินในโครงการไม่
เพยีงพอ ซึ่งจะท่าให้ใช้เงินในโครงการได้ต่อเนื่องถึง ก.ย. 62 พร้อมโชว์ผลงาน 2 ปี ใช้เงินแสนล้าน ช่วยคนจนให้มี รายได้ดีขึ้นกว่า 14.5 ล้านคน 

รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการลงนามร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและน าเข้ารถยนต์ 12 แบรนด์ เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการระบาย
สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 ภายในปี 2564 และยูโร 6 ในปี 2565 เพ่ือบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน จะช่วยลดการปล่อยฝุ่นละอองที่เป็นพิษลงถึง 80% จากปัจจุบัน 

รองประธาน และประธานคณะกรรมการสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงาน
ขั้นต่ าปี 62 ที่เลื่อนการพิจารณาออกไปจากเดิมที่จะมีผล 1 เมษายน เบื้องต้นคาดว่าจะปรับขึ้นเฉลี่ยอัตรา 2-10 บาทต่อวันโดยยอมรับว่าสิ่งที่กังวล
คือการปรับขึ้นของระดับราคาสินค้าที่มักจะปรับขึ้นทันที และธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) จะได้รับผลกระทบต่อต้นทุน ที่สูงขึ้นดังนั้นรัฐบาล
ต้องพิจารณามาตรการ ดูแลราคาสินค้าและธุรกิจเอสเอ็มอี 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.7465 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมาที่อยู่ที่
ระดับ 31.8257 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ จากตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาต่่ากว่าที่
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.พ. แตะ 82.0 ฟ้ืนต่อเนื่องเดือนที่ 2 
 คลังโชว์ผลงานอีเพย์เมนต์แห่งชาติ 
 สภาบัญชียันไม่เลื่อนใช้IFRS9 ยอมผ่อนเฉพาะกลุ่มแบงก์รัฐ 
 บัตรคนจนเงินหมดขอเพ่ิม 3 หมื่นล้าน 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลุ้นปรับค่าจ้าขั้นต่ า 2-10 บาท 1 พ.ค. นี้ 
 ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.7465 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 62 
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คาดการณ์ (ดัชนีราคาผู้บริโค และดัชนีราคาผู้ผลิต) ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐฯ ในครั้งต่อไป 
ส่วนปัจจัยในประเทศได้รับอานสิงส์จากการเมืองของไทย ทีม่ีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. ขยับขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
ลดลง 3 เดือนติดต่อกัน, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ม.ค. เพ่ิมขึ้นเพียง 0.4% หลังจากพุ่งขึ้น 
1.3% ในเดือนธ.ค., การใช้จ่ายภาคการก่อสร้าง ในเดือน ม.ค. ของสหรัฐพุ่งขึ้น 1.3% หลังจากร่วงลง 0.8% ในเดือน ธ.ค. 

สหภาพยุโรป: ส่านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนในเดือน ม.ค. เพ่ิมขึ้น 
1.4% เมื่อเทียบรายเดือน โดยได้แรงหนุนจากการผลิตในภาคพลังงาน 

ประเทศจีน: ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยยอดค้าปลีกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 8.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดย
ได้ปัจจัยหนุนจากยอดขายทางออนไลน์และธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารที่ปรับตัวขึ้น, ส่านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานราคาบ้านใหม่ใน 4 
เมืองหลักของจีนในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนซึ่งชะลอตัวลงจากเดือน ม.ค.ที่มีการขยายตัว 0.4%, การลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ปีนี้ ปรับตัวขึ้น 11.6% ซึ่งขยายตัวได้ดีกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้วซึ่งปรับตัวขึ้นเพียง 9.5% 

ประเทศญี่ปุ่น:  ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนม.ค., รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ม.ค. ร่วงลง 5.4% แตะที่ระดับ 8.223 แสนล้านเยน 
(ประมาณ 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากเดือนก่อนหน้า 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. ที่ระดับ 58.52 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.45 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ
คิดเป็น 4.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. โดยสัญญาน้่ามันดิบปิดลดลงคืนวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนขายท่าก่าไร หลังราคาน้่ามัน
ดีดตัวขึ้นติดต่อกัน 4 วัน และตลาดยังถูกกดดัน หลังจากส่านักงานพลังงานสากล ( IEA) คาดว่าตลาดน้่ามันโลกจะมีปริมาณน้่ามันส่วนเกิน
เล็กน้อยในไตรมาสแรกของปีนี้ นอกจากน้ี ตลาดน้่ามันยังมีปัจจัยบวกจากการร่วงลงของสต็อกน้่ามันดิบ และการผลิตน้่ามันของสหรัฐ 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. ขยับขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน , ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐ      
ในเดือน ม.ค. เพ่ิมขึ้นเพียง 0.4%, การใช้จ่ายภาคการก่อสร้าง ในเดือน ม.ค. ของสหรัฐพุ่งขึ้น 1.3% 

 สหภาพยุโรป: การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนในเดือน ม.ค. เพ่ิมขึ้น 1.4% เมื่อเทียบรายเดือน 
 ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 8.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ราคาบ้านใหม่ใน 4 เมืองหลักของจีน     

ในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 0.3%, การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ปีนี้ ปรับตัวขึ้น 11.6% 
 ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี , ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐาน       

ในเดือน ม.ค. ร่วงลง 5.4% 
 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 มีนาคม 2562)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค., ดัชนีการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย 
 สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือนม.ค., ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมี.ค.จากสถาบัน ZEW, ดัชนีความเช่ือมั่น

ผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนมี.ค. 
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดน่าเข้า,ส่งออก และดุลการค้าเดือนก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. (ประมาณการ

ครั้งสุดท้าย) 


