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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 386 ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ช่วงวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562

2พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 62 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ต.ค. อยู่ที่ระดับ 95.70 ลดลง 8.45%YoY
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.22 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ย.
นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 62
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอใน 3 มาตรการ คือ (1) โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1.1
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A B และ
C จำนวน 71,742 แห่ง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท 1.2 โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 50,000
ล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ ย
ตามปกติของ ธ.ก.ส. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 65 1.3 โครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองตามความสมัครใจ เฉพาะหนี้เงินต้นเป็นเวลา 1 ปี (2) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 62/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร (3) มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ
"บ้านดีมีดาวน์" เพื่อเป็นการลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์
(Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000
บาทต่อปี ผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ์ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมี
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62-31 มี.ค. 63
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ต.ค. อยู่ที่ระดับ 95.70 ลดลง 8.45% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมัน 2 แห่ง รวมทั้งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและการค้าที่
ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ดัชนี MPI ที่หดตัวลงมาจากอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนี ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ , น้ำมันปิโตรเลียม,
เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน, ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ และการแปรรูป -ถนอมผักและผลไม้ เป็นต้น ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือน ต.ค.
อยู่ที่ 62.83% เนื่องจากอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันบางราย มีการหยุดซ่อมบำรุงตามรอบปี ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตรวมลดลง ดังนั้น
สศอ. จึงได้ปรับลดคาดการณ์ดัชนี MPI ในปีนี้ลง โดยคาดว่าจะหดตัว 3.8%
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.22 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ย.
โดยค่าเงินบาทเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ตลอดสัปดาห์ เริ่มจากอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ หลังประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และ
จีนต่างแสดงท่าทีเชิงบวกต่อโอกาสการเกิดดีลการค้าเฟสแรกระหว่าง 2 ประเทศ นอกจากนั้นเงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด อย่างไรก็ดีเงินบาทฟื้นตัวกลับมาแข็งค่าได้เป็นระยะในระหว่างสัปดาห์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้น
ระหว่างสหรัฐฯ-และจีน โดยเฉพาะในประเด็นฮ่องกงและการเจรจารายละเอียดของดีลการค้า ขณะที่เส้นตายกำหนดการที่สหรัฐฯ จะขึ้นภาษี
สินค้านำเข้าจากจีนวันที่ 15 ธ.ค. กำลังใกล้เข้ามา
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 3/62 (ประมาณการครั้งที่ 2) ขยายตัวที่ระดับ 2.1%,
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.3%YoY, ยอดการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือน ต.ค.
เพิ่มขึ้น 0.3%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6%
• ประเทศจีน: กำไรบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนในช่วง 10 เดือนแรกปี 62 ลดลง 2.9%YoY
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. ลดลง 7.1%YoY, อัตราการว่างงานในเดือน ต.ค. ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.4%
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 3/62 (ประมาณการ
ครั้งที่ 2) ขยายตัวที่ระดับ 2.1% โดยได้แรงหนุนจากมูลค่าของสินค้าคงคลังและการลงทุนในโครงสร้างที่ได้รับการปรับทบทวนเพิ่มขึ้น , ดัชนี
ราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.3%YoY ทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือน ก.ย., ยอดการใช้จ่าย
ของผู้บริโภคในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือน ก.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากที่
ทรุดลงถึง 1.4% ในเดือน ก.ย.
ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ากำไรบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนในช่วง 10 เดือนแรกปี 62
ลดลง 2.9%YoY ซึ่งแย่กว่าในช่วง 9 เดือนแรกที่กำไรปรับตัวลง 2.1%YoY
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการค้าของญี่ปุ่นเผยว่ายอดค้าปลีกเดือน ต.ค. ลดลง 7.1%YoY, กระทรวงกิจการภายในประเทศและการ
สื่อสารของญี่ปุนเผยว่าอัตราการว่างงานในเดือน ต.ค. ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.4%
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 63 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. ที่ระดับ 55.17 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.6 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านการค้าครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐจีน นอกจากนั้นสัญญาน้ำมันดิบยังถูกกดดันจากการที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบ
สหรัฐเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรล และการผลิตน้ำมันมีแนวโน้มพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ ( 2-6 ธันวาคม 2562)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย/ภาคบริการเดือน พ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาค
การผลิตเดือน พ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ต.ค., ดุลการค้าเดือน ต.ค., ยอด
สั่งซื้อภาคโรงงานเดือนเดือน ต.ค.
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน พ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน
ต.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน พ.ย. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
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