Weekly Review

Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 379 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ช่วงวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
•
•
•
•
•

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี 62 อยู่ที่อันดับ 40 ลดลง 2 อันดับเมื่อเทียบกับปีทผี่ ่านมา
ครม.เศรษฐกิจมีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
ธปท. เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดูแลค่าเงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้ โดยคาดว่าจะประกาศใช้ในช่วง 1-2 เดือนนี้
ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 62 ลงมาที่ 2.7%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.41 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ต.ค.

นายวิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า เวิลด์อีโคโนมิคฟอรัม (WEF) ได้ประกาศ
ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน โดยประเทศไทยมีค่าดัชนีความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นจาก 67.5 คะแนนในปี 61 มาอยูท่ ี่
68.1 คะแนนในปี 62 แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคะแนนจะดีขึ้น แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกลับลดลง 2 อันดับ
โดยอยู่ที่อันดับ 40 จากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่อันดับ 38 เนื่องจากมีประเทศอื่นๆ ที่ทำคะแนนได้ดีกว่าและขยับแซงหน้า ประเทศไทย ทำให้อันดับ
ของประเทศไทยลดลง, นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เผยว่า ครม.เศรษฐกิจมีมติ
อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยมีแผนงานทั้งหมด 18 กิจกรรม ประกอบด้วย
มาตรการระยะสั้น 11 กิจกรรม และระยะยาว 5 กิจกรรม และยังมีกิจกรรมอนุมัติเพิ่มอีก 2 กิจกรรมคือ 1.การเสนอให้กระทรวงการคลังทบทวน
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ในต่างประเทศ และ 2.ลดค่าธรรมเนียมเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับเครื่องบินเช่าเหมาลำที่ลง
จอดสนามบินในประเทศ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการในช่วง 3 เดือนก่อนสิ้นปี 62 และต่อเนื่องทั้งปี 63
นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ธปท. อยู่ระหว่างการเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดูแล
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้ โดยคาดว่าจะประกาศใช้ในช่วง 1-2 เดือนนี้ โดยมีมาตรการที่ต้องทำ 2-3 กลุ่ม มาตรการกลุ่มแรก เพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างเงินทุนที่ไหลเข้าและออก โดยจะเปิดเสรีให้คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศได้มากขึ้น รวมถึงจะผ่อนผันให้ผู้ส่งออกสามารถ
บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศได้มากขึ้น , มาตรการกลุ่มที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับการค้าทองคำ เพื่อลดแรงกระแทกของ Flow ทองคำที่มีผลต่อ
ค่าเงินบาท ส่วนมาตรการกลุ่มที่ 3 เพื่อดูแลในเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับ ที่สูง, ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 62 ลงมาที่ 2.7% ลดลงจากเดิมที่คาดไว้ 3.5% เนื่องมาจากหลายปัจจัยที่สำคัญ เช่น การ
ส่งออกที่ลดลงมากกว่าคาดการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 62, ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษ, อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่ต่ำ
และมีผลเหนี่ยวรั้งตัวเลขการลงทุนภาครัฐ พร้อมทั้งปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 63 ลงมาอยูท่ ี่ 2.9% จากเดิม 3.6%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.41 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ต.ค.
โดยค่าเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลต่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนใน
ประเด็นการเจรจาการค้า และระหว่างสหภาพยุโรปและอังกฤษในเรื่องรายละเอียดของข้อตกลง BREXIT แต่อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทได้อ่อนค่า
กลับมาช่วงปลายสัปดาห์หลังแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 6 ปีที่ 30.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ หลังจากธปท. ส่งสัญญาณเตรียมจะออกมาตรการ
ดูแลค่าเงินบาทใน 1-2 เดือนข้างหน้า นอกจากนั้นแรงหนุนสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นรับความคาดหวังเชิงบวกต่อผลการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน ก็
อาจเป็นอีกปัจจัยกดดันค่าเงินบาทด้วยเช่นกัน
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. ลดลง 0.3%MOM, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น
0.2%MOM, คณะผู้แทนเจราการค้าการของรัฐบาลจีน และทางการรัฐบาลสหรัฐเห็นพ้องในข้อตกลงการค้าเฟสแรก
• ประเทศจีน: ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 3.0924 ล้านล้านดอลลาร์
• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาค้าส่งของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. ลดลง 1.1%YoY, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ส.ค. ลดลง 2.4%
MoM, ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 1%YoY, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ
2.16 ล้านล้านเยน
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.ย. ลดลง 0.3%MoM หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1%MoM
ในเดือน ส.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.2%MoM หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2%MOM ใน
เดือน ก.ค., คณะผู้แทนเจราการค้าการของรัฐบาลจีน และทางการรัฐบาลสหรัฐเห็นพ้องในข้อตกลงการค้าเฟสแรก ซึ่งคลอบคลุมในประเด็น
สินค้าเกษตร ค่าเงิน และการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปัญญาในบางส่วน ความคืบหน้านี้ส่งผลให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับ
มาตรการเตรียมขึ้นภาษีสินค้าจีนรอบใหม่ที่จะมีในเดือน ต.ค. นี้ทันที แลกกับที่ทางการจีนตกลงที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นจำนวนเกือบ
50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศจีน: สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เผยว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ณ สิ้นเดือน ก.ย. อยู่ที่
ระดับ 3.0924 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงจาก ณ สิ้นเดือน ส.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 3.1072 ล้านล้านดอลลาร์, นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของ
ฮ่องกงอาจจะหดตัวในปีนี้ หลังจากที่ได้หดตัวลงแล้วในไตรมาสที่ 2/62 และคาดว่าภาวะหดตัวทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่
3/62 โดยได้รับผลกระทบจากเหตุประท้วงในฮ่องกงซึ่งกระทบต่อทั้งภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว และไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นตัวขึ้น
ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยว่าดัชนีราคาค้าส่งของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. ลดลง 1.1%YoY, รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่ายอด
สั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ส.ค. ลดลง 2.4%MoM สู่ระดับ 8.753 แสนล้านเยน, กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร
ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 1%YoY สู่ระดับ 296,327 เยน (2,700 ดอลลาร์ สรอ.),
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 2.16 ล้านล้านเยน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ต.ค. ที่ระดับ 54.70 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเนื่องจากเกิดเหตุระเบิดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในทะเล
แดง ทำให้ตลาดมีความวิตกว่าจะเกิดภาวะชะงักงันด้านการผลิตน้ำมันดิบในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-18 ตุลาคม 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ก.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ส.ค., ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการ
อนุญาตก่อสร้างเดือน ก.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือน ก.ย.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ย., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ก.ย., ยอด
ปล่อยกู้ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนเดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย.
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