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กระทรวงพาณิชย์เผยว่าการส่งออกไทยในเดือน พ.ค. มีมูลค่า 21,017.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 5.79% YoY ต ่าที สุดในรอบ 2 
ปี 10 เดือน โดยยอดการส่งออกชะลอลงตามปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อพิพาททางการค้าที่กลับมากดดันบรรยากาศการค้าโลกอีกครั้ง, ราคาน้้ามันและ
อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน, นโยบายการค้าและการมีผลบังคับใช้ของ FTA ในประเทศต่างๆ ที่กระทบต่อความสามารถในการส่งออกของ
ไทย และภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว ตลอดจนปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศ เช่น ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในยุโรป เป็นต้น ท้าให้ช่วง 5 
เดือนแรกของปีนี ้(ม.ค.-พ.ค.) การส่งออกมีมูลค่า 101,561.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 2.7% YoY ส่วนการน้าเข้าเดือน พ.ค. มีมูลค่า 20,836.4 
ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 0.64% ท้าให้ช่วง 5 เดือนของปีนี้ การน้าเข้ามีมูลค่า 100,830.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 0.99 และส่งผลให้ดุลการค้า
ในเดือน พ.ค. เกินดุล 181.5 ล้านดอลลาร์ และดุลการค้าในช่วง 5 เดือนแรกของปีนีเ้กินดุล 731 ล้านดอลลาร์ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า จ่านวนนักท่องเที ยวต่างประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่ในภาวะทรงตัว โดยมี
จ่านวนทั้งหมด 19.9 ล้านคน ขยายตัวเพียง 2% และสร้างรายได้รวม 1 ล้านล้านบาท ขยายขึ้น 3% ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากหลาย
ภูมิภาคได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรป และตะวันออกกลาง รวมทั้งการเริ่มปะทุของสงครามการค้าและการคว่้าบาตรทาง
เศรษฐกิจระลอกใหม่, ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื อมั นหอการค้าไทยในเดือน พ.ค. อยู่ที 
ระดับ 47.4 ลดลงจาก 47.8 ในเดือน เม.ย. และถือว่าเป็นระดับที ต ่าที สุดในรอบ 15 เดือน เนื่องจากผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า
ไทยทุกภูมิภาค เช่ือว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวลดลงจากความกังวลเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล, ค่าครองชีพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงผลกระทบจาก
สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนที่มีแนวโน้มรุนแรงข้ึน เป็นต้น 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ผ่านมาปิดที  30.85 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 1% เมื อเทียบกับราคาปิดเมื อวันศุกร์ที  14 มิ.ย. โดย
ในระหว่างสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทได้ขยับอ่อนค่าลงช่วงสั้นๆ ในช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชันก่อนการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แต่อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทได้พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นและแตะระดับที่แข็งค่าสุดในรอบ 6 ปีที่ 30.79 บาทต่อดอลลาร์ 
สรอ. หลังผลการประชุมเฟด ซึ่งแม้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมรอบนี้ แต่ได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า ท่ามกลางความกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าและแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• การส่งออกเดือน พ.ค. ลดลง 5.79% YoY ต่ าทีสุ่ดในรอบเกือบ 3 ปี 

• จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่ในภาวะทรงตัว โดยมีจ านวนทั้งหมด 19.9 ล้านคน 
ขยายตัวเพียง 2% และสรา้งรายได้รวม 1 ล้านล้านบาท ขยายขึน้ 3% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 47.4 ลดลงจาก 47.8 ในเดือน เม.ย. และถือว่าเป็นระดับทีต่่ า
ทีสุ่ดในรอบ 15 เดือน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.85 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น 1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐในไตรมาที  1/61ลดลงสู่ระดับ 1.304 แสน
ล้านดอลลาร์ จากระดับ 1.4393 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4/61, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยว่าดัชนีภาคการผลิต 
(Empire State Index) ในเดือน มิ.ย. ทรุดตัวลง 26 จุด สู่ระดับ -8.6 จุด ซึ่งเป็นระดับต่้าสุดในรอบกว่า 2 ปีครึ่ง จากระดับ 17.8 ในเดือน 
พ.ค., สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐเผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ค. เพิ มขึ้น 2.5% สู่ระดับ 5.34 ล้านยูนิต จาก
ระดับ 5.21 ล้านยูนิตในเดือน เม.ย. 

ประเทศจีน: ส้านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าราคาบ้านใหม่ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.3% MoM ซึ่งชะลอตัวลงจาก
เดือน เม.ย. ที่มีการขยายตัว 0.6% 

ประเทศญี ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่ายอดขาดดุลการค้าเดือน พ.ค. ของญี ปุ่นอยู่ที ระดับ 9.671 แสนล้านเยน (8.9 พันล้าน
ดอลลาร์) โดยยอดการส่งออกลดลง 7.8% YoY แตะที่ระดับ 5.84 ล้านล้านเยน ขณะที่ยอดการน่าเข้าลดลง 1.5% YoY สู่ระดับ 6.80 ล้าน
ล้านเยน, องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น เผยว่านักท่องเที ยวต่างชาติที มาเที ยวญี ปุ่นในเดือน พ.ค. เพิ มขึ้น 3.7% YoY โดยมี
มากกว่า 2.77 ล้านคน 

ราคาน้่ามันดิบในสัปดาห์ที ผ่านมาปรับตัวเพิ มขึ้นประมาณ 8.44% เมื อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. ที่ระดับ 57.43 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.92 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 8.44% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการที่ตลาดวิตก
เกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้้ามันโลกจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้้ามัน (โอเปก) 
และประเทศพันธมิตร สามารถตกลงกันเกี่ยวกับก้าหนดวันประชุมของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้้ามันที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียเพื่อหารือการขยาย
เวลาปรับลดก้าลังการผลิตน้้ามัน 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 มิถุนายน 2562) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน พ.ค., ดัชนีการผลิตเดือน มิ.ย., ความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน 
มิ.ย., ยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน พ.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน พ.ค., ก้าไรของภาคธุรกิจประจา้
ไตรมาสที ่1/62 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือน มิ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีน้าเศรษฐกิจเดือน เม.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขกา้ไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐในไตรมาสที่ 1/61 ลดลงสู่ระดับ 1.304 แสนล้านดอลลาร์, ดัชนีภาคการ
ผลิต (Empire State Index) ในเดือน มิ.ย. ทรุดตัวลง 26 จุด, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ค. เพ่ิมขึ้น 2.5% 

• ประเทศจีน: ราคาบ้านใหม่ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 0.3% MoM  

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขาดดุลการค้าเดือน พ.ค. ของญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ 9.671 แสนล้านเยน โดยยอดการส่งออกลดลง 7.8% YoY ขณะที่ยอด
การน าเข้าลดลง 1.5% YoY, นักท่องเท่ียวต่างชาติที่มาเที่ยวญ่ีปุ่นในเดือน พ.ค. เพ่ิมขึ้น 3.7% YoY 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 8.44% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


