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ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เผยว่ำ การส่งออกสินค้าของไทยในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 21,440.2 ล้าน
เหรียญดอลลาร์ สรอ. หดตัว -4.88% (สูงกว่ำที่ตลำดคำดว่ำจะหดตัว -3.3 ถึง -4.0%) ส่วนกำรน ำเข้ำสินค้ำมีมูลค่ำ 19,435.5 ล้ำนเหรียญ
ดอลลำร์ สรอ. หดตัว -7.63% ท ำให้ดุลกำรค้ำเกินดุล 2,004.7 ล้ำนเหรียญดอลลำร์ สรอ. เมื่อพิจำรณำภำพรวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 62 
(ม.ค.-มี.ค.) กำรส่งออกมีมูลค่ำ 61,987.8 ล้ำนเหรียญดอลลำร์ สรอ. หดตัว -1.64% ส่วนกำรน ำเข้ำมีมูลค่ำ 59,981.1 ล้ำนเหรียญดอลลำร์ สรอ. 
หดตัว -1.20% และดุลกำรค้ำเกินดุล 2,006.7 ล้ำนเหรียญดอลลำร์ สรอ. 

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่ำ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 96.3 ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.พ. ซ่ึงอยู่ที่ระดับ 95.6 ซึ่งถือเป็นกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 โดยเป็นกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นในองค์ประกอบด้ำน
ยอดค ำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขำยโดยรวม ปริมำณกำรผลิต และผลประกอบกำร 

นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รมว. คมนำคม เผยว่ำ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย, รัฐบาลลาว, รัฐบาลจีน ว่ำด้วยกำรเช่ือมต่อเส้นทำงรถไฟระหว่ำงหนองคำย-เวียงจันทน์-คุณหมิง พร้อมท้ังอนุมัติให้
กระทรวงคมนำคมลงนำมควำมร่วมมอืเรื่องดังกล่ำวในกำรประชุมหนึ่งแถบหน่ึงเส้นทำงเพื่อควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศ ครั้งที่ 2 ในวันท่ี 25-27 
เม.ย. ที่ประเทศจีน 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เตรียมออกมาตรการควบคุมราคาสุกรหน้าฟาร์มไม่ให้เกินกิโลกรัมละ 75 บาท หรือราคา
เนื้อสุกรช าแหละไม่เกินกิโลกรัมละ 150 บาท จำกปัจจุบันท่ีรำคำหน้ำฟำร์ม 73-74 บำท เน้นกำรก ำหนดเพดำนสูงสุด และ ควบคุมปริมำณกำร
ส่งออกเพื่อลดควำมเดือดร้อนของประชำชนหลังจำกพบว่ำรำคำเนื้อหมูเพิ่มขึ้นมำกจำกกรณีที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรใน
ฟำร์มประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย ส่งผลให้ควำมต้องกำรเนื้อสุกรในตลำดโลกเพิ่มขึ้น 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.97 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 
โดยในระหว่ำงสัปดำห์นั้น เงินบำทได้อ่อนค่ำไปแตะทีร่ะดับ 32.10 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. ซึ่งเป็นระดับทีอ่่อนค่ำสุดในรอบเกือบ 4 เดือน ก่อนจะ
ฟื้นตัวกลับมำบำงส่วนปลำยสัปดำห์ โดยกำรอ่อนค่ำของเงินบำทสอดคล้องกับสถำนะขำยสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่ำงชำติ และสกุลเงิน
อื่นๆ ในเอเชีย ขณะที่เงินดอลลำร์ฯ มีปัจจัยบวกจำกข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมำดีกว่ำที่คำด ประกอบกับมีแรงหนุนเพิ่มเติม หลังเงินยูโรถูก
กดดันจำกสัญญำณชะลอตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีและยูโรโซนในภำพรวม  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 22-26 เมษายน 2562 

 

ปีที่ 6 ฉบับที ่355 ประจ าวันที่ 29 เมษายน 2562 

 2พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• การส่งออกสนิค้าของไทยในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 21,440.2 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. หดตัว -4.88% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. อยู่ท่ีระดับ 96.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. ซ่ึงอยู่ทีร่ะดับ 95.6 

• ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติการจดัท าและลงนามร่างบันทึกความรว่มมือเพ่ือเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ 3 ประเทศ 

• กรมการค้าภายในเตรียมออกมาตรการควบคุมราคาสุกรหน้าฟาร์มไม่ให้เกินกิโลกรัมละ 75 บาท หรือราคาเนื้อสุกรช าแหละ
ไม่เกินกิโลกรัมละ 150 บาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.97 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเผยว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 1/62 (ประมาณการคร้ัง
ที่ 1) ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 3.2% สูงกว่ำระดับ 2.2% ในไตรมำส 4/61, สมำคมนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์แห่งชำติของสหรัฐ (NAR) เผยว่ำยอดขาย
บ้านมือสองในเดือน มี.ค. ลดลง 4.9% สู่ระดับ 5.21 ล้ำนยูนิต จำกระดับ 5.48 ล้ำนยูนิตในเดือน ก.พ., กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ำยอด
สั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 2.7% หลังจำกลดลง 1.1% ในเดือน ก.พ. 

ประเทศญี่ปุ่น:  กระทรวงกิจกำรภำยในประเทศและกำรสื่อสำรของญี่ปุ่นเผยว่ำอัตราว่างงานในเดือน มี.ค. เพ่ิมขึ้นแตะ 2.5% เมื่อ
ปรับค่ำตำมฤดูกำลแล้ว โดยประเทศญี่ปุ่นมีจ ำนวนผู้ว่ำงงำนทั้งสิ้น 1.74 ล้ำนคน เพิ่มขึ้น 140,000 คนจำกเดือนก่อนหน้ำ, กระทรวงเศรษฐกิจ 
กำรค้ำ และอุตสำหกรรมของญี่ปุ่นเผยว่ำการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 0.9%, สมำคมแฟรนไชส์ของญี่ปุ่น (JFA) เผยว่ำ
ยอดขายร้านสะดวกซ้ือในญี่ปุ่นในเดือน มี.ค.เพ่ิมขึ้น 0.03% เมื่อเทียบรายปี, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
ระดับ -0.1% พร้อมกับคงนโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำยพิเศษ 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญำน้ ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 62 ปิดตลำดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เม.ย. ที่ระดับ 63.30 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 0.7 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิด
เป็น 0.7% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน้ ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ได้รับแรงกดดันมำจำกข่ำวที่ว่ำประธำนำธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้เรียกร้องให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ำมัน (โอเปก) ปรับลดรำคำน้ ำมันดิบลง นอกจำกนั้นบริษัทเบเกอร์ ฮิวจ์เปิดเผยข้อมูลแท่น
ขุดเจำะน้ ำมันในสหรัฐท่ีมีกำรใช้งำนว่ำมีจ ำนวนลดลง 20 แท่นในสัปดำห์นี้ 

 
 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีรำคำกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ก.พ., กำรใช้จ่ำยส่วนบุคคลเดือนก.พ., 
ดัชนีกำรผลิตเดือน เม.ย., ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย., ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือน เม.ย.  

• สหภาพยุโรป: กำรเปิดเผยตัวเลขควำมเช่ือมั่นทำงธุรกิจเดือน เม.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 1/62, อัตรำว่ำงงำน
เดือน มี.ค., ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือน เม.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขกำรเริ่มสร้ำงบ้ำนเดือน มี.ค. 

• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขตัวเลขก ำไรภำคอุตสำหกรรมเดือน มี.ค., ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิต/บริกำรเดือน เม.ย.  

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาสที ่1/62 (ประมาณการคร้ังท่ี 1) ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 3.2%, 
ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. ลดลง 4.9%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 2.7% 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานในเดือน มี.ค. เพ่ิมขึ้นแตะ 2.5%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 0.9%, ยอดขายร้าน
สะดวกซ้ือในเดือน มี.ค. เพ่ิมขึ้น 0.03% เมื่อเทียบรายป,ี ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


