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สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือน ก.ย.62 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัว
ลดลง 21.70% มาอยู่ท่ีระดับ 102.74% หลุดจากเกณฑ์ร้อนแรงมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยพบว่า ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นปัจจัย
ฉุดความเช่ือมั่นนักลงทุนมากที่สุด ขณะที่นักลงทุนคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของสหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเช่ือมั่นนักลงทุน 

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.ฎ. ให้ขยายอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ 
7% ออกไปอีก 1 ปี จากที่สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.62 เป็นวันที่ 30 ก.ย.63 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมที่จะใช้เพดานที่กำหนด 
10% โดยกระทรวงการคลังจะประเมินการใช้อัตรามูลค่าเพิ่มแบบปีต่อปี ตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเพื่อให้การประเมินและติดตามทิศทางเศรษฐกิจ 
ได้อย่างถูกต้อง 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
ประจำเดือน ส.ค.62 อยู่ที่ 46.5 ต่ำสุดในรอบ 19 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 61 เป็นผลจากผู้ประกอบการประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียน กำลังซื้อ
ของผู้บริโภคชะลอตัวลง และเศรษฐกิจภาพรวมได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ความผันผวนของค่าเงินบาท ราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ำเป็นต้น 

นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่าในแต่ละปีมีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แต่ไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวน 
เฉลี่ยปีละ 80,000 - 100,000 คน โดยเฉพาะปีการศึกษาล่าสุด (2561) มีจำนวนถึง 147,644 คน โดยเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับจะเข้าสู่
ตลาดแรงงานทันทีเนื่องจากครอบครัวยากจน ในฐานะแรงงานไร้ฝีมือได้ค่าจ้างรายวันเพียงค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเคย
ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินโครงการนำร่อง “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค
บังคับ (ม.3)” ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านอาชีพ เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือมี
รายได้ค่าจ้างสูงขึ้นเป็น 350 - 500 บาทต่อวัน ในปีนี้จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 กระทรวงหลัก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการของหน่วยงานในสังกัดในระดับจังหวัด เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 30.4369 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 62 ที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ระดับ 30.6563 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์ทรงตัวใกล้เคียงกับสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา และเริ่มแข็งค่าขึ้นเมื่อสถานการณ์
ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เริ่มคลายตัวลงจากจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ผนวกกับช่วงปลายสัปดาห์
ธนาคารกลางยุโรปได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ - 0.50% ส่งผลให้ค่าเงินปรับตัวแข็งค่าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ปัจจัยที่ควรเฝ้าดูยังคงเป็นปัญหา
สงครามทางการค้า สถานการณ์เบรกซิท ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 9-13 กันยายน 2562 

/ข 

ปีที่ 7 ฉบับที ่375 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน ก.ย.ทรุด 21% 
• ครม.ไฟเขียวตรึงแวต7%ต่อ 
• ดัชนีความเชื่อมั่นดิ่งเหวจนชาชิน 
• ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ 4 กระทรวง ดันเด็กครอบครัวยากจนที่ไม่เรียนต่อหลังจบ ม.3 กว่า 1.4 แสนคน ลุยเพ่ิมทักษะอาชีพให้

เป็นแรงงานมีฝีมือ ยกระดับรายได้ให้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.6563 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 62 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 
0.2% ในเดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน ก.ค., 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. ปรับตัวลง 0.8% เมื ่อเทียบเป็นรายปี, 
สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เปิดเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.1% อยู่ที่ระดับ 3.1072 
ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.5 พันล้านดอลลาร์ จาก ณ สิ้นเดือน ก.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. ปรับตัวลง 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี, รัฐบาลญี่ปุ่น
เปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.ค. ร่วงลง 6.6% สู่ระดับ 8.969 แสนล้านเยน (ประมาณ 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.ค. เกินดุลบัญชีเดินสะพัด 2 ล้านล้านเยน (1.869 หมื่นล้านดอลลาร์) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ก.ย. ที่ระดับ 54.85 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.67 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
2.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะ
กระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน นอกจากนี้สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงกดดันหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ได้ปรับลดคาดการณ์ 
ความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกในปีนี้และปีหน้า 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (16-20 กันยายน 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนส.ค., ดัชนีการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ดุล
บัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2/2562, ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค., ดัชนีชี ้นำเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรรมเดือนส.ค., ยอดค้า
ปลีกเดือนส.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.1%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น
เพียง 0.1%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ก.ค. เพ่ิมขึ้น 0.4% 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. ปรับตัวลง 0.8%, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน ส.ค. 
เพ่ิมขึ้น 0.1% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. ปรับตัวลง 0.9%, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.ค. ร่วงลง 6.6%, ดุล
บัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.ค. เกินดุลบัญชีเดินสะพัด 2 ล้านล้านเยน 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


