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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี ในการประชุมเมื่อวันที่ 
14 ก.พ. เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนมากข้ึน โดยได้รับแรงส่งจากภาคต่างประเทศที่ทยอยฟื้นตัวข้ึน อัตราเงินเฟ้อมีทิศทาง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น และภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจ, ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
(สศก.) เปิดเผยว่ำ ดัชนีรำยได้เกษตรกรในปี 2560 เพ่ิมขึ้น 2.97% อันเป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่ปรบัตัวเพิ่มขึ้น 5.87% ขณะที่
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ลดลง 2.74% ส าหรับแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2561 สศก. คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2560 เนือ่งจากผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

สมำคมธุรกิจบ้ำนจัดสรร เปิดเผยว่ำ ภำพรวมธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในปี 2561 จะมีกำรเติบโตมำกกว่ำ 5-10% เนือ่งจากมีปัจจัย
บวกจากการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะในโครงการเมกะโปรเจกต์การลงทุนในส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้ าสายต่างๆ ที่สนับสนุนให้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง, กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เปิดเผยว่ำยอดจดทะเบียนบริษัทเปิดใหม่เดือน ม.ค. อยู่ที่ 6,965 รำย เพ่ิม 11% 
จำกปีก่อน ขณะที่ยอดปิดกิจการอยู่ที่ 1,350 รายเพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน, กรมบัญชีกลำงเปิดเผยว่ำได้แจกบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐไปแล้ว 
10.9 ล้ำนคน หรือ 95.3% ของผู้มีสิทธิทั้งหมด และได้จ่ำยเงินผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐให้แกผู้่มีสิทธิในช่วง 4 เดือน (ต.ค. 60-ม.ค. 61) 
เป็นเงินจ ำนวนทั้งสิ้น 11,940 ล้ำนบำท โดยจ่ายเป็นเงินให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ 11,822 ล้านบาทร้านก๊าซหุงต้ม 14.3 ล้านบาทค่าโดยสารรถ 
บขส. 38.2 ล้านบาท และค่าโดยสารรถไฟ 65.3 ล้านบาท 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ แบ่งเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ โดยมีอัตรำค่ำจ้ำง
อยู่ระหว่ำง 340-600 บำท, กำรเสนอขำยเงินดิจิทัลสกุลเจฟินคอยน์ของบริษัท เจ เวนเจอร์ส (เจวีซี) ในเครือบริษัทเจมำร์ท จ ำนวน 100 
ล้ำนโทเคนที่รำคำขำยโทเคนละ 6.60 บำท มูลค่ำรวม 660 ล้ำนบำท ถือว่ำประสบควำมส ำเร็จอย่ำงสูง ในขณะเดียวกันก็มีอีกไม่ต่ ากว่า 20 
บริษัทเตรียมทีจ่ะระดมทุนผ่านไอซีโอ (ICO) เช่นเดยีวกับบริษัท เจ เวนเจอร์ส (เจวีซี) 

ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ระดับ 31.27 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. แข็งค่ำขึ้นจำกรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นและมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง โดยในระหว่างสัปดาห์ซื้อขายค่าเงินบาทได้มกีารเคลื่อนไหวแตะระดับ
แข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 ปี (51 เดือน) ที่ระดับ 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางแรงเทขายเงินดอลลาร์ฯ ในวงกว้าง ท้ังเมื่อเทียบกับเงินสกุล
หลัก (เงินยูโรและเงินเยน) ตลอดจนสกุลเงินอ่ืนๆ ในภูมิภาค   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ปีที่ 5 ฉบับที ่293 ประจ าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มมีติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี 

• สศก. เปิดเผยว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรในปี 2560 เพ่ิมขึ้น 2.97% 

• สมาคมธุรกจิบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 จะมีการเติบโตมากกว่า 5-10% 

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่ายอดจดทะเบียนบริษัทเปิดใหม่เดือน ม.ค. อยู่ท่ี 6,965 ราย เพ่ิม 11% จากปีก่อน 

• กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าได้จ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แกผู้่มีสิทธไิปแล้วเป็นเงินทั้งสิน้ 11,940 ล้านบาท 

• ครม. เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยมีอัตราค่าจ้างอยู่ระหว่าง 340-600 บาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.27 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดค้ำปลีกลดลง 0.3% ในเดือน ม.ค., สต็อกสินค้ำคงคลังภำคธุรกิจปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 0.4% ในเดือน ธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) เพ่ิมขึ้น 0.5% ในเดือน ม.ค. 
เมื่อเทียบรายเดือน 

สหภำพยุโรป: ส านักงานสถิติแห่งชาติยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่าสหภำพยุโรปเกินดุลกำรค้ำกับสหรัฐเพ่ิมขึ้น 6.8% สู่ระดับ 
1.208 แสนล้ำนยูโรในป ี2560 เมื่อเทียบกับระดับ 1.131 แสนล้านยูโรในปี 2559 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 4/2560 ขยำยตัว 0.5% เมื่อเทียบเป็น
รายปี, ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐำนหดตัวลง 11.9% ในเดือน ธ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สู่ระดับ 7.926 แสนล้านเยน (7.4 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ) หลังจากท่ีมีการขยายตัว 5.7% ในเดือน พ.ย. 

จีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่าอุตสำหกรรมภำคบริกำรมีมูลค่ำเพ่ิมในภำคธุรกิจบริกำรในจีนในปี 2560 เติบโตขึ้น 
8.2% เมื่อเทียบรายปี 

รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมำณ 4.2% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. ที่ระดับ 61.68 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.48 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. โดยได้ปัจจัยหนุนจากที่ซาอุดิอาระเบียและกลุ่มโอเปกให้ค ามั่นว่าจะเดินหน้าลดการผลิต
น้ ามันตามสัญญาจนถึงสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามัน WTI ปรับตัวขึ้นในกรอบจ ากัด อันเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผลิตน้ ามันจาก
ช้ันหินดินดานที่สูงข้ึนในสหรัฐ 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 กุมภาพันธ์ 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลติ และภาคบริการเบื้องต้นเดือน ก.พ. 61 จากมาร์กิต, 
ยอดขายบ้านมือสองเดือน ม.ค. 61, จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสัปดาห์, สต็อกน้ ามันรายสัปดาห ์

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือน ก.พ. 61, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลติ และภาค
บริการเบื้องต้นเดือน ก.พ. 61 จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ม.ค. 61 

• ประเทศไทย: การเปิดเผยตัวเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2560 (วันท่ี 19 ก.พ. 61) 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกลดลง 0.3% ในเดือน ม.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.4% ในเดือน ธ.ค., 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพ่ิมขึ้น 0.5% ในเดือน ม.ค. 

• สหภาพยุโรป: สหภาพยุโรปเกินดุลการค้ากับสหรัฐเพ่ิมขึ้น 6.8% สู่ระดับ 1.208 แสนล้านยูโร 

• ประเทศญี่ปุ่น: GDP ไตรมาส 4/2560 ขยายตัว 0.5%, ยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพ้ืนฐานหดตัวลง 11.9% ในเดือน ธ.ค. 

• ประเทศจีน: อุตสาหกรรมภาคบริการมีมูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจบริการในจีนในปี 2560 เติบโตขึ้น 8.2% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


