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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 374 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562
พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 2-6 กันยายน 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

•
•
•
•
•

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคร่วงต่อเนื่องเดือนที่ 6 ต่ำสุดรอบ 33 เดือน
เงินเฟ้อ ส.ค.ขยับขึ้น 0.52%
ไฟเขียวงบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้าน งบกลาง 5 แสนล้าน
จับตาจีนลองปลูกทุเรียน
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.6563 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย.
62
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ส.ค. 62
พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ส.ค.62 อยู่ที่ระดับ
73.6 จาก 75.0 ในเดือน ก.ค.62 แม้ว่ารัฐบาลเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา 3.16 แสนล้านบาท แต่ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพ
ทางการเมืองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวช้าและกำลังซื้อของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมากนัก
ประกอบกับสถานการณ์ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีความรุนแรงมากขึ้น
กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน ส.ค. 62 เท่ากับ 102.27 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.52 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน แต่ชะลอตัวลงจากเดือน ก.ค. 62 ที่สูงขึ้นรอยละ 0.98 โดยปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อในเดือน ส.ค.สูงขึ้น มาจากการสูงขึ้นของสินค้าหมวดอาหารเป็น
หลัก ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 5.15 ขณะที่กลุ่มพลังงานลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยลดลงร้อยละ 5.16
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยกรอบ
งบประมาณอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 2 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่เทียบกับปีก่อน หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด
คือ สำนักนายกรัฐมนตรี (งบกลาง) วงเงิน 5.18 แสนล้านบาท รองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการ 3.68 แสนล้านบาท ขณะที่กระทรวงพลังงานได้รับ
จัดสรรน้อยที่สุดที่ 2,158 ล้านบาท ทั้งนี้การจัดสรรวงเงินเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับรื่องของการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นอันดับแรกจึงได้จัดสรรเงินงบประมาณด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเป็นอันดับหนึ่ง รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น 7.66 แสนล้านบาท
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตือนเกษตรกรไทยควบคุมคุณภาพทุเรียนดันเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมหลังพบจีนเริ่มทดลองปลูก
ทุเรียนสายพันธุ์มาเลเซียที่ไหหลำ แม้ตอนนี้ยังทำได้ไม่มากและรสชาติยังไม่ดี แต่อนาคตไม่แน่เผยปัจจุบันไทยเป็นเจ้าตลาดทุเรียนในจีนครองส่วนแบ่ง 80%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 306443 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 30.6443 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทปรับตัวค่าอนข้างผันผวนในช่วงระหว่างสัปดาห์ จากปัจจัยเดิมคือสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีน ส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวล แต่ในช่วงปลายสัปดาห์ความกังวลเกี่ ยวกับสถานการณ์เบร็กซิทเริ่มคลี่คลายลง ผนวกกับสถานการณ์ใน
ฮ่องกงที่ลดความรุนแรงลง ส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 50.7, PMI ภาคการผลิตเดือน ส.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ
50.3, ดัชนีภาคบริการเดือน ส.ค. ดีดตัวแตะระดับ 56.4, ตัวเลขขาดดุลการค้า เดือน ก.ค. ลดลง 2.7% การส่งออกสินค้า
เพิ่มขึ้น 0.9% การนำเข้าสินค้าลดลง 0.2%, คำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 1.4%
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.5, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน ส.ค. ปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแตะระดับ 47.0
• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 49.5 และภาคบริการเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 53.8
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 0.8%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ส.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 50.7
จากระดับ 53.0 ในเดือน ก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ส.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.3 จากระดับ 50.4
ในเดือนก.ค., ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ส.ค. ดีดตัวแตะระดับ 56.4
จากระดับ 53.7 ในเดือน ก.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือน ก.ค. ลดลง 2.7% สู่ระดับ 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์
จากระดับ 5.55 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน มิ.ย. โดยการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 0.9% สู่ระดับ 1.382 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าสินค้าลดลง
0.2% สู่ระดับ 2.118 แสนล้านดอลลาร์, คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 1.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน มิ.ย.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.5
จากระดับ 53.2 ในเดือน ก.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแตะระดับ
47.0 จากระดับ 46.5 เมื่อเดือน ก.ค.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 49.5 ซึ่งลดลง
จากเดือน ก.ค. ที่ระดับ 49.7, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 53.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 53.7 ในเดือน ก.ค.
ประเทศญี่ปุ่น: ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. ที่ระดับ 56.52 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 2.7%
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลด
อัตราดอกเบี้ยลงอีกในเดือนนี้ นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนจากจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันมีจำนวนลดลง 4 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 738 แท่น
หลังจากลดลง 12 แท่นในสัปดาห์ที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 กันยายน 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนส.ค., ยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) เดือนส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค., ยอดขายรถเดือนส.ค.
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