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สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 62 ลงเหลือเติบโตราว 2.8% 
จากเดิมที่เคยคาดว่าจะเติบโตได้ถึง 3% เนื่องจากประเมินว่าการส่งออกทั้งปีนี้อาจติดลบถึงราว 2.5% มากกว่าเดิมที่คาดว่าจะติดลบราว 0.9%  
โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยนอกประเทศเป็นสำคัญ จากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่คาดว่าจะขยายตัวลดลงมาอยู่ที่ 3.3% โดยเฉพาะจีน 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเวียดนาม และปริมาณการค้าโลกที่ลดลงจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยในช่วงครึ่งปีหลัง จะขยายตัวที่ 3.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้พยายามผลักดันในช่วงที่ผ่านมา อาทิ 
มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านมาตรการชิมช้อปใช้, มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง, 
โครงประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว, ปาล์มน้ำมัน มาตรการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาตรการลดค่าธรรมเนียมการ
โอนและค่าจดทะเบียนการจำนองให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่มีส่วนสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชน ขณะที่
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายระยะเวลามาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลง
ตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA) โดยคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 39.8 ล้านคน ขยายตัว 4.3% ลดลงจาก
คาดการณ์เดิมที่ 40 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1.98 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 5.6%  

รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนต.ค. 62 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) ชี ้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจขยายตัว โดยเฉพาะภาคเหนือ  (69.2) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (69.1) จากภาคบริการและภาคการลงทุนเป็นปัจจัยสนับสนุน อย่างไรก็ดี ควรติดตามสถานการณ์ด้านการลงทุนของ กทม. และ
ปริมณฑล (58.1) โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านการลงทุน 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดไตรมาส 3/62 อยู่ท่ีระดับ 51 ซ่ึงปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ 5 ไตรมาส เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากปัญหาสงคราม
ทางการค้ากระทบต่อการส่งออก ค่าเงินบาทแข็งค่า ราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ระดับต่ำส่งผลต่อระดับรายได้ภาพครัวเรือน และเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ  
ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้การบริโภคไม่ขยายตัวมากนัก ขณะที่ดัชนีความเช่ือมั่นในอนาคตปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 51.4 เช่ือว่าปรับตัวดีขึ้น
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา เช่น ชิม-ช้อป-ใช้ การลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการขยาย
ระยะเวลามาตรการยกเว้นการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมวีซ่า visa on arrival (VOA) 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.1630 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 62 ที่ผ่านมาที่
อยู่ท่ีระดับ 30.2140 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาแข็งค่าสุดในรอบ 6 ปี โดยในช่วงต้นสัปดาห์ปรับตัวอ่อนค่าลงบ้างเล็กน้อย
จากสถานการการเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐฯ กับจีน เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องหลังจากการประชุม
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีม่ีมติใหล้ดอัตราดอกเบี้ยลง และภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีสัญญาณการชะลอตัวอยู่ 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• สศค.ปรับคาดการณ์ GDP ไทยปี 62 เหลือโต 2.8% จากเดิมคาดโต 3% หลังประเมินส่งออกหดตัว -2.5% 
• คลังเผยดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคต.ค.เหนือ-อีสานขยายตัวดี แต่แนะติดตามสถานการณ์ลงทุนกทม.และปริมณฑล 
• ศก.ชะลอตัว กดดัชนีโมเดิร์นเทรดต่ำสุดรอบ 5 ไตรมาส 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที่ 30.1630 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ ้นเมื ่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่ 25 ต.ค. 62        

แข็งค่าสุดรอบ 6 ปี 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 1.3%  
เมื ่อเทียบรายปี หลังจากเพิ ่มขึ ้น 1.4% ในเดือน ส.ค. , กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที ่ 1 สำหรับการขยายตัวของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2562 ที่ระดับ 1.9% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 9.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี, 
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษโดยได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงอัตราดอกเบี้ยระยะยาว
ไว้ใกล้ระดับศูนย์ 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. อยู่ท่ีระดับ 49.3 ลดลงจาก
ระดับ 49.8 ในเดือน ก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ต.ค. ร่วงลงอยู่ที่ระดับ 52.8 จากระดับ 53.7 ในเดือน ก.ย., กำไร
ภาคอุตสาหกรรมในเดือน ม.ค. ถึงเดือน ก.ย. 2562 อ่อนตัวลง 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. ที่ระดับ 56.20 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.6 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.8% 
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลงท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด โดยผลสำรวจการผลิต
น้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกในเดือน ต.ค. อยู่ที่ระดับ 29.59 ล้านบาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 690,000 จากระดับของเดือน ก.ย. ทั้งนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดัน 
จากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้น 5.7 ล้านบาร์เรลมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวล
เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศษฐกิจจีน และความไม่มั่นใจต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4 – 8 พฤศจิกายน 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ย., ดุลการค้าเดือนก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
ขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือนต.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.จากมาร์กิต, ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนต.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 1.3%, ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2562 ที่ระดับ 1.9% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น 9.1%, ธนาคารกลางญี่ปุ ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ       
โดยได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. อยู่ที ่ระดับ 49.3, ดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)        
ภาคบริการเดือน ต.ค. ร่วงลงอยู่ท่ีระดับ 52.8, กำไรภาคอุตสาหกรรมในเดือน ม.ค. ถึงเดือน ก.ย. 2562 อ่อนตัวลง 2.1% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


